SENADO FEDERAL
S~mtnda s~ssão

da S~IDinda Iomslatnra do Gon~osso Nacional

119' SBSSÃO ICII 7DII OllTUBRO DR 1895

Preddancla do Sr. M'anoel Viclorino

.

Deixam de comparecer com causa particl·
pada os Srs. Justo Chermont, Vlrgillo Damasio, Quintlno Boc&yuva, Aristides Lobo, JO&·
quim Feliolo, Campos Salies e Generoso
• Ponoe; e sem ella o Sr. Joaquim· Murti•

SUIIIYARIQ- Abortnra da •••oão- Loltnr~
approtaoao da acta - EJ:PIDIRNTI - Parece- nho
.
,
rea - Projea&o - Diacarso do Sr. F. Ma•
cbado - Oaoe11 no DIA - 3• dloon11ão da
l!lr, t•l!leeretarlo d& conta do 18~ropoolqilo da Camara doo Dopuladoo n. 51, Sllinte
·
de t895 - Diacur.o ·e emenda do Sr. Costa
Alotedo- Encerramento do. dlacuaaão e votaoio da propoajçio - 2• dÍIIOUIIfLO do projectO
EXPEDIENTE
do Senado 1 n. 40, do 1895 - Discursos doa
Sr1. Vicente Machado, Gooon.Ivea Chana e Doua offloios do I• Secretario da Camarr.
Ramiro Bl\roelloa-Encerramento da discussão
• ádlo.mento do. votaçiio- Ordem do di& 8, dos Deputados, de 5 do corrente mez, remet·

o

tendo as segUintes

Ao melo·dia comparecem os 52 seguinte•
Srs. Senadores: Joio Pedro, Jolto Barblllho, J.
Calunda, Gustavo Richard, Joaquim Sarmento, Franolaoo Msobado, Costa Azevedo~ Antonio Baena, Manoel Barata, Gomes de Castro,
Pires Ferreira, Cruz, Coalho Rodrigues, Noguelra Aooioly, Joio Cordeiro, Almlno Alfonsol José Bernardo, Oliveira Gaivão, Abdon
· M ianez, Almeida llarreto. Joilo Neiva, Corrê&\
de · Ar&ufo, Joaquim Pernambuco, Rego
Mello, Leite e Oitloica, Messias de Gusmão,
Leandro Maolel, Rosa Junior, Coelho e Cam·
pos, Virglllo Damasio, Ruy Barbosa, Eugenio
Amorim, Domingos Vicente, Gil Gouiart, Manoel de Queiroz, Lapêr,Lopes Trovilo,I!J Wan·
denkolk.,Gonçalves Gbaves, O. Ottoni, Paula
Souza, Moraes BIU'l'Os, Leopoldo de Bulbões,
Joaquim de Souza, Aqullino do Amaral. VI·
oente Machado, Artbur Abreu,Rauilno Horn,
Esteves Juolor, Julio Frota, Ramiro Baroellos
ePinhelro Maoba<lo.
Abre-ae a IIBIIIiiio,
.E' lida, .posta em dhwuldo e sem debate
approvada a acta da -'o -.n!Airior.
Senado V. V1

PROPOSIQÕtcs

N• 72

DE 1895

O Congresso Njlj)ion&l decreta:
Art, 1" Fica o Poder Executivo autorisado
a transferir do quadro do Exercito e Incluir
como ·elfeotlvo em um doa oorpos militares
subordinado> ao Ministerlo da Justi~ . e Negoolos Interiores, Do postO que já exêroe em
commissilo, o major auxiliar teo1mlco do m•
mo Mlnisterio e alteres do Exercito BenAvuto
de Souza Magalhães, ficando fixado o.reterido
cargo no qus•lro :do corpo em que llr ln·
oluiao.
.
.
Art. 2.•. Revoga1n·se ns dlapcslçiles em oon·
trario,
· · ·
Cn.mara dos Deputados · 5 de outubro lle
1805.- Frallcisco da ~.,;, Rosa 8 Siloa, presidonte.- Tllomaz Dol(ino, I' seoreturlo.Augusto. Tavar., Lyra, ( 3• servindo de 2'
s'orotario.- A.' Commissilo de Marinha '·a
Guerra.
1

2
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N, 73(DB 1895

O Congresso Nacional decreta :
Art. 1,• O Presidente da Republica é autorlsado a despender poio Miuisterio da Fazenda com os servioos designados nas eeguinlee rubricas 11 quantia âe 117.624:364$878.
A eaber:
I. Juros, amortlaaçlio e mais dospezns da divida externa (como na proposto) ••••.••••••..•• , •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 13.387:80&tQOO
2. Juros, amortlsação o mala dospezns dos empa·ostimos nnclonnos de
1868, 1879 o 1880, (como na proposta)........................... 0.038:805$000
s. Juros, amorti&nQilo e mais despezns ila dlvilla lo torna ruo~udu, incluldo
a somma do 5,250:000$ paro o pe,gnmonto do ,juros de 5 •;, dns
· apollces n. omittlr om virtudo do <locreto n, I. 076, do 25 du favo- .
.
reiro do 1895 (como na pt'Oposta) ..................... ,,,,....... 23.361 :612$000,
4. Juros da divida loecrlpta não funduda, anteriores ó. omlssilo dos
:
apollcos, e pagamento om dlobolro dllll quantlllll inferiores a 400$
•
(como na proposta) .•... , .. , .. , .•.... ....... , ...•....... , . . . . . . .
7:000$000
5, Pensionistas (como nDt proposta) •..... , .... , •... ,.,., ..• ,.......... 4. 724:587$000
Aposentados (como na proposta.) .. ,., ... , ........ ,.,; ....·, ........ ,. 3,398:695$388
.. 7. Thescuro Federal :
Pe111011l: augmentada de 102:000$, sendo
92:400$ psra o restabelecimento do
duas sub-diroctorlas extlnctas da
Director!~ das Rondas ·Publicas o do
Contabilidade, cem o pessoal para
ouda uma de: um subodlreotor, deus
prlmelroa escrlpturarlos, troe segundoe e Ires terceiros ; I: 800$ psra
"
a gratltlcaçiio de um auxiliar da
Diroctcrla das Rondas Publicas que
servirá de secretario do conselho de
~zenda ; 2:400$ para a grntttlcaçlto
do oftlclal de gabinete; 600$ para a
dos auxiliares; de I :800$ psra n do
.,, ' ..
auxiliar da Directoria de Cootablli·
"}c
:
dude ; 2:000$ para quebros ao lhe·
.:; . i)
sourelro ; do I: 000$ psrn o pa";: ~
·•
.,
~or ......... ,,., .......... .... .
775: 100$000
(r;; I
Material, augmentada de 20:000$ plll'a
publlcaçi!es e lmpreSSil08 .......... .
116:000$000 . 891 :100$000
.
8. Trlbuo11l do Contas:
', ,( :
.' ~ i ; ::
Pessoal (como na proposta)., .. ,; ..
320:800$000
Material (como na proposta), ••• ,.,
40:200$000
361 :000$000
.' '
9. Recebedoria da Capital Federal:
..
...
Peseoal, augmeotada a conslguaçlio
...
da 36:140$ para o l'BBtabeleclmento da tabella de venoimentos,
mandada vigorar pela lei n, 266 de
.. '
. 24.de dezembro da 1894 ......... ..
185: ~000
Material (como na proposta) •• , ••• ,,,,.
271:7'70$000'·
'86:380 00
10. Coira da Amortlmoãc:
"
Pessoal, nugmeotado de 1:000$ para ·
..... ,
quebras ao tbesoureiro.,.,.,, .... .
150:=
Materte.t:'(~mo na proposta) .. , ....... .
131: 18
281:182$500
f'

~

•J

.

'

..

~;

'

.

li~

:

.

. I

.

-

~BESSÃO Elol' 1. '"DE' 'OUTDDRO ·DE 1895

3

Ú ,. Alfandegas:
Capital Fodo!'at
,"'.

Possonl:
Augmontada do 15:400$, sondo 14:400$
pnrn. oqulpnrn.t• os vencimontos dos
. llois do armnzem e dos ajudantes do
administrador das capatazias nca so''
gundos osct•ipturnrios o I :000$ parn
quebras no tbosoureiro ........... .
792: ~00$000
Mate1ial, reduzido. de 15 :580$a VOI'hn
doslinadn pnl'o. o serviço typogro.phico .......•.. ·.....•.... , .. , .....
.51 :000$000
Divorsas dospezns (como no. proposta) ..
38:680$000
' ,.
Companhia ao guardas (como na pro·
posta.) .•.•..••••...•••..•.••.••...
455: 800~000 .
Capntnz!as, deduzidos 40:26~ de 2i trn·
·'
balhndoros e 12 auxiliares de porta·
.. I
l'ln, .que Ocam supprlmldos ..... ;.. _1,070:877$500 ·
• J
Appnl'olbos hydraulloos, comprehendidos .
os guindastes o elevadores (como na
I,
proposta . ..•.......... , .......... .
56:882$500
Deposito de polvoru. na Ilho. do Boqueirão
(como na propr>sto.), •....•...•...••
2:40~09 . ' " ......
Material das cnpatazins. diritioulda n
verba de 10:000$ para acquisição,
reparo e oooservaçiio, 5:000$ para a .
oonservnção das linhas de trilhos o
,,,
giradores, 5:000$ para concerto. do , . ,
......
material rodante e 6:200$ parn.en-._____...
· onnnmentos e mais despezns com
lllumlonçiio, agua e esgotos ••••••.•
166:000$000
Serviço maritimo o bnrons de vigia:
Pellllonl, diminuída a verba de 7:300$
•·' ::1
r.'-.
para set• conservada a tabolla ostabeleoldn Jl!lla lei n. 266, do 24 do
· dezembro de 1894, .• •......•.•....
161: 140$000
Material, augmentadn de 80:0!JO$ pura a
aoqulsiQilo de uma lnnoha surda ...... , . : .187:723~~00 ...~ •.091 :903$4üU
i.',
1

;,

'

i'"

}

'

1

E1pirito Santo
Pessoal :
Augmentada de I: 100$; sendo 800S parn
equiparar os veno(mentos do dei .de
armnzem aos 2" escripturn.rlos e
300$ para quebras ao thesourelro ..
Material (como nn proposta),, ........ .
Cnpntazins :
Pessoal (como na proposta)., ••• ,,., •••
Material (como na proposta) ••• , , , , , • , .
Lancha a vapor o esonleres :
Pessoal (como na proposta).: ..........
Material, augmentodn a verba de 2:000$
para combustlvol .... •..•....... , .
Complinhla · do guardos ( como na pro·
posto.), •.•••• ,.,,,,,, •••. ,, •••••.•

.. ·I

59:440~00

.. ..

'

· o: oas.~.ooo . ..
12:600$000
1:800$000
. I

, , I;.

17:280$000 '.
2:500$000
. 17:700$000'

118:288$000

.

.

,,
'
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Balaia

,.
I

J•.

'

Penoal:
..\1J8mentada de 8:600$, eendo 8:000$
g:r,a equiparar os vencimentos doa
Is de o.rmnzem e do aJudante do
administrador das oo.~atuzlas aos doa
2'" escr~turarlra e 600$ paro que· bras do esoareJro, •. ,.,.,,,, ,, . , ,
Jlllterial (eomo na, proposta) ...... , ....
capatallas :
P81180al (eomo na proposta) ............
lllaterlal (eomo na procosta) ...........
Lancha a vapor, arcas de vigia e

308:=
20:9
116:=
14:

~ares:

PeiiSOIII

I

1 IIUIChlnlata a 200$ meusaes ....... ; ..
1 togulsta a. 90Smaosaea .. •.•••..•.••••
3 1" patrõeu I:~ annuaes ........
«<II" ~atrl!es a I:
aunuaes ........
&8 mar nbelros a 3$ diários em 365 dias.
Jo!aterial :
A.cqulsll)!o de uma barca de vigia, oonoerto de escalares ••••• , .•••....• ,.
Combustlvel da lauoba a vapor,, •••• , ••
A.Cltjnlsiç!o de uma caldeira paro a Jan-

cbaa vapor •••••..•.•••••••••••••

Companhia de guardas (eomo na pro- ·
posta) ••.••••••.••••••••••••••••••

2:41

. 1:080
4:38 00
7:47
74:46
30:000$000
3:000$000
8:000$000
123:600$000

•

714: 150$000

..

At'GD'Ifu

..

Pesaoal:
.1.1181Dentada a conslgnao!o de 2:500$,
a creaç!o do Jogar de admlnts.
or das oo.patazlas, com I: 600$
de ordenado e 000$ de gratUicacito ;
de 300$ paro quebras ao tbesourelro.
· Jla.teml (como na proposta) ...........

44:920$000
7:600$000

Capatazlal :
1'111110111 (como na proposta) ......... ;.:,
:ala.terilll (como na proposta) ...........

·7:200$000
1:000$000

C

Ksealares:
· Pessoal (como na proposta) ••••••••••••
IW!.terlal (oomo na proposta) ...........
Co111panbla de guardas (como na proposta)
o

I I I I I I I

OI I I I

o

I I O O

o

I I

lO O

o I 1 o

-~ .,

......
84:340$000

,,

Jlaoeid

Peuoal:

"

.

6:720$000
1:000$000
15:900$000

..

:200$

A.llg'lllentada de I :600$, sendo I
ll!ira equiparar os vencimentos dos
Is de armazem aos dos 2°1 escrl·
~tumrios e 400$ para quebras ao
besoureiro . ..• , ..••• , .•....•.•• , •
lrlllerlal (eomo na propoata) .••••••••••

I

00:300$000
6:568$000
i

'·

·a
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Parnal1yba

Poasoal:
AUgmentllda de 2:500$ para a creaQão
do log~~r de administrador das capa·
tllzlas, com I :600$ da ordenado o
000$ da gratlftcaQão : de SOO$ para
. qnebras ao thosourelro, ..... , .... ,
Material (como na pr~posta) •. : ....... .
Cllpatazlas :
Pessoal (como na proposta),.,,.,,.,,,,.
Material (como na proposta) .......... ,
Escaleres:
Pessoal (como na proposta) •• , , • , , , , , , • ,
Material (como na proposta) ......... ..
Força de guardas (como na proposta).:,

44:920$000
6:340$000
,3;300$000
~00

7:200$000
1:200$000
13:500$000

: I

77:260$000

Maranlillo

Pessoal :
Augmentada de 6:800$, sendo 6:400$
para equiparar os vencimentos dos
Hols do armo.zem aos dos 2" esorl•
t•turarios e 400$ para quebras no
thesouretro •••..•..• , .•.•. , •. , ...•
Material (como na proposta), , , • , , , • , ••
Cnpatazlas :
Poasoal (como na proposta) .. :, .... , ...
Material (como ua proposta), • , ••• , , •••
Barcas e oscalorea :
POSSOIIl (como na proposta).,., •••• , •• ,
, Material, augmentada do 20:000$ para
uma. lancha o. vnpor ... •.••. , ~ .... :
Fol'ÇII do guardas (como n11 proposta) .•

149:500$000

8:768.,~00

54:000$000
2:400$000

32:400$000

43:300$000
33: 000$000

324:268$000 '

Pard

Pessoal
Augmontada do 69:720$, sendo 8:000$
para equiparar os vencimentos dos
llois do armazem e de njudanto do
administrador das capatazlas aos 201
oscrlpturarlos; 60B$ _p~ra quebras
110 thesourelro o 6l:i20$ para uma
gratlftCilQIIo at6 20 •/., que o Poder
~xecutlvo ftca autorl!íado a abonar.
Material (como na proP,osta) .......... .
Capatazias :
Pessoal (como nn proposta) .......... ..
Material (como na proposta) •.• ,, •• ,.,,

. i'

367:320$000

26:136$000

153:180$000

25: 100$000 '

'·

8
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Cruzador Caçador.:
Pessoal (como na proposta) ............
.Aviso Ser..dello :
Pessoal, augmontada de 2:040$ para ola·
vara. 1:800$os vencltnentos do mos·
Ire a DOO$ os dos carvoolrcs e a 840$
os dos trlpolantes ................ ,
Lanchas a vapor :
Augmentada de 3:840$ para elevar os
vencimentos dos en011rregndos a
1:800$ ; dos n&gdan tes a I:440$ ; dos
011rvoelros a O$ e dos tripolantes a
8<(0$ • ••••••••• o • • • • • • • • o • • • • o o • o •

Barcas de vigia :
Pessoal, augmentnda de 7:200$ para elevar os vencimentos do escriv~o a
2:400$ ; dos mestres a I: 800$ ; dos
patroas a I :200$ e dos marinheiros
a 840$ ••••••••••••••••.••••••••••
Haterial (como na rcroposta) ... " ......
Força dos guardas como na proposta) ..

28:060$000

15:080$000

17:200$000

. 23:040~0
52:060, 00
148:ü50 00

855:180$000

Mando•

Pessoal:
Augmentada de 37:560$, sendo I :200$
pal'll equiparnç~ do fiel de armnzem
aos 2'• eacrl~turarlos ; 400$ ~a
quebms ao I esoureiro e 35: $
para uma gratlfloação atá 40 •;., que
o Poder Executivo fica autorlsado a

abonar . .••. , .•..•.....•.••.••...•

Material (como na proposta) ..........
Capa!azias·:
Pessoal (como na popostn) ........ , • , ••
Material (Idem) . ......•.. , , •.•....•.•.
Bsaaleres :
Pessoal (como na preposta) ............
Material (idemJ· .............. .•....• ,
Força de guar as (oomo na proposta) ••

126:26=0
12:94
o
17:=
7:500 o
15:54~

32:5
o
40:300$000

252:848$000
.•

,0~

San IDI

Pessoal :
Augmentada de 128:880$, sendo 11:000$.
· gam equiparar os vencimentos dos
eis de nrmazem e do aJudante do
administrador das eapatazlás nos 2"
esorlpturnrlos; 600$ para quebms ao
tbosoureiro o 117:280$ para uma
gratifi~ ató 40 %, guo o Poder
Executivo Oca autorlsndo a abonar.
Material (como na preposta) ..........

:~

411:08~000

17:01

00
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· Capntnzins:
Pessoal ( oomo na proposta ••.• ,., •••••
Material ( idem ), ..•.. , ....... , ...... .
Lanchas a vapor o esoaioros:
Pessoal, nugmentndn do 7:200$ pnra
mais dous mncbinlstns, de I :l!OO$
~ara mais um foguiatn, dimlnuidn do
12:000$ pela snppressão de 10 remadores ••...•....•.....•.•.......••
Material, nugmentnda de 20:000$ para
custeio e do 6:000$ para a constro·
cção de quatro postes fiscnes torres. trea .•...• , ..•.............•.....•.
Forca de guardas:
Pessoal, augmentnda de 24:000$, vencimentos de 10 guardas que ficam
creados . , , , . , •... , .. , ....•....•..
Material ( como na proposta ) ••••••.. , •

15:000~000
2:000~000

58:500$000

125:500$000

183:600$000
2: OOO.ji()OO

815:298$000

Paranagud

Pessoal:
A.ogmentadn de I: 100$, sondo SOO$ para
equiparar os vencimentos do llei de
. nrmnzem nos dos 2" esoripturnrios
e 300$ para quebras no tbesoureiro.
Material:
•
A.ngmentnda do 30:000$ para a compro
de uma lanoba a vapor.......... ..
Capntnzina:
Peasoal (como na proposta) ........... .
:t.faterial (idem) ..•..•...•.. , .•.. , ..••.
Lancha a vapor:
Pessoal (como na proposta) ........... ..
MaterJal (idem) .....•....••...........
EBCilleres:
Pessoal (como na proposta), •.••••••••••
Material (idem).,.,, ........•........ ,
Forca de gunrdns, nugmontndn do2:400$
para dous guardas que ficam crontlos••. ••••••••••••• • •••.•• , ••• , •••

59:440$000
33:218$000
5:086.,~0

600$000
5:000$000
2:000$000
9:490~0

. 700;:;uu0

16:450$000

Santa C'Atharina

Poasoal:
Angmentndn de 15: IDO!;, sendo 9:000$
para a cronoiio de dous conferentes
com ordenado de 3:000$, e grotlficnção de I :500$; 5:000$ para a crenção do Jogar de gunran-mór, sendo
3:300$ de ordenado e 1:700$ de gratlficnol!o; 300~ para quebras no thosourelro e SuO$ pnra equiparar os
vencimentos fio fio! de armnzem nos
201 oscrlpturarios., .... ...••.......
Mntorlal (como na proposta) •.•••••••••
Senado V, VI

73:440$000
0:348$000

132:884$000

9

:lO

, . A!UIAES: DO SENADO

Capatnzins :
Pessoal (como D!l. proposto), .... ,,,., ..
Escnloros:
Passonl (como na proposta) ............
Mnteria.l (ldemJ· •• , .• , ..•. .•••......••
Forca de gunr ns (como nn proposta) ..•

6:000$000
6:240.$000
000$000
15:000$000

108:82!\$000

Rio Grande do Sul

Pessoal:
Augmontnda do 6:800$, sendo 6:400$
~ara equlparnQilo dos venolmentos
ilos fieis do armnzem nos dos 2" eflo'
crlpturllt'los o 400$ para guobrns no
thesourelro ... , ...... ,, ...........
Material (como na proposta),, ••• ,,.,,.
Cnpntazlas :
Pessolli (como na proposta)., •.•••• , •••
!-Iateria.! (idem) . .••.• .• , .•••.•••• , •..•.
Barcas, lanchas o escnleres :
Pessoal (como na proposta) •••••• ,,., ••
Mo.terio.l (Idem) .•.•••... , •........••.•
Força de guardas (como na proposta) ...
Porto Alegro
Pessoal :
Augmentada do 5:200$, sendo 4:800$
para equiparar os vencimentos dos
llels de armazem ncs 20' oscrlr.tumrios o 400$ para quebras ao t 1esoureiro., ...•...... ,........... .. . . . .
Material (como na proposta)........... ·
Capatazlas :
Pessoal (como na proposta) •••••••••••• ' ,
?da.terial (Idem) ..•... , ................. .
Barcas, lnncbns o oscnlores:
Pessoal (como na proposta) ............

M4teria.l (Idem) .•..• ,., .......... , ... ,
Força do guardas •........ ,,., ...... , .•

131 :800$000
\l: 136$000
49:350$000
1:000$000
28:680$000
8:900$000
66:240$000

"
295: 166.$000

.\

174: 20(),$1100
24:3~0$000

91:38~000,

13:00 000 .
6:=00
3:00 ' 00
'36:
00

.

-

348:026$000

Uruguayana
Pessoal :
Augmontnd~

.

equiparar o fiel de nrmnzem nos 2"
oscrl~lurarlos o 300$ r,nra quebrns ..
Mllterlal (como n~ propos a),, .• , , •• , , ,
Capnlazlns :
I
Pessoal (como na proposta).,,.,.,., ...

..

'' ' ... l.l'".

do 1:100$, sondo 800$pam

,,
.

59:44~00

3:96211000

'

•·,,

'(.r:.

:Afl\terlal (Idem) •••••••••••••• , , • , • , •••

8:4=0
6:50 ' o

Barcns, lanchas o escnleros:
Possonl (como n~ PI'Oposta) ........ , ...
:hlntorlo.l (ltJom) .• , •. , .... ,., ..... , ...•
Força do gullt'dus (Idem) . ., ............

13:140$000
·0:=00

76:

000

.• o

'

..

177:032.,~000

.'

,, ,,.

'

.
•
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Co!'1Ambt!

Possonl :
Augmentrula do 24:7511.$, sendo 800$ pam ·
equiparar o fiel do nrmazom nos 2•'
oscri pturarios, 300$ para quebras no
thesoureiro o 23:650$ para uma grn- ,
tlllcaoilo addlclooal ató 40 •;,, que o ·
Poder Executivo fica autorlsado a .
abonar ••..•••••••.•••••• ,.,,., •••• :

Material (como na proposta) ...... ,. ...
Capatazlas:
Pessoal (como n~ proposta) ••••••• , ••••
Mo.terlo.l (Idem).; ...•......•.....•...•
Lancha a vapor o escalares :
!'assoai, augmontada tle 3:600.' parn um
machlnlsta a· 2:400$ nonuaes e um
fogulstll u I :200$ lambem aonuaes,,
Malo1•íai, nugmeotnda de I :000$ para
combustlvel dn lancha a vapor ••••. ,·
Força do gu~rdns (como na proposta) ...
S.

',,

83:096$000
3:518.$000
11:700$000
I :500$000

_:)

.

11 :640$000,' '

'•

31 :400$000
.
.
18:300$000 '' .. 161:154$000

~aulo

Pessoal :
Augmentndn de 7:600~, sendo 7:000$
para equiparaçilo ilos fieis de armnzem 9 do aJudante do adml· :
nlstrndor das cnpntazias nos 2•' :
esorlpturarios e 600$ para quebras
no thesoureiro .. , ..•..•..... ; . . : .. :
Material (como na proposta) .... ,.......

235: 800$000
230:80()$000

. .466:600$000 '

Delegacia fiscal do Rio Grande ~do Sul :
Pessoal (supprlmn-so)
Material (como na proposta) •••••••••••
239:000$000
Para despezas Imprevistas ou urgentes
nas diversas nlran•Jegas, reduzida :
do50:000$...•.. : ........... ·,,,,,' :.
.

'

50:000$000· ., 9.613:259$000

.

12. Delegaaills ftscaes:

'

Possoll! : ,, , ·
Cinco delegacias ftFcleB no Pará, Pernam·
buco,Bahia, S. Paulo e Minas Gemes,
com o seguinto pessoal cada uma :
1 delegado............. ,

2 I" oscripturarios.... , •
2 2o•. ditos .. ....... ~ .. . .
2 ~,,. ílltos............ , •
2 411" ditos......... , •• ,.,

' "'· th<isouroiro. • • •• • •• • ••
1 tlol .. , . .•.. , .. , .•... , ,

I cartorario.... .. .. .. .. .
I pot·toiro..............

2 contlnuos .. ,.,, •.... ,.

-

9:000$000

4 :BOO:S009
4: ooo$ooo
2:40!!$000
2:000sOOO

G: 000$000

2:4008000
2: 41lo$ouo
3:tlO!I$0UO
1:200$000

9:000$000

0:600~000'
8:000~000

4:800$000 ''.

4:00~000

a:ooosnoo

2:400$000
2:400$000
3:600$000
2:400$000

52:200$000 ' ' ' . 261·:000$000 '

I

12
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Uma delegacia fiscal no Rio Orando do
Sul, com o seguinte pessoal :
1 dlreàtor . ..•• , .... , • , •
7:200$000
2 101 oscrlpturarios......
4:800$000
2 2'' ditos ....... ;......
3:600$000
2 301 ditos ............ ,.
2:400$000
2 4" ditos..............
2:ooofgg$ooo
I thesouroiro ..... ,.....
5:400 O
1 fiel..................
2:400 00 ·.
I oartorarlo.. .... .... • ..
2:~0 00
1 porteiro . . , •..••.••• , .
3:000 000
. 2 continuas •••.•. ,,.....
I:
00

-

7:200~000

9:000$000
7:200$000
4:800$000
4:000$000
6:400$000
2:400$000
2:400$000
3:000$000
2:000$000

15

48:000$000

Daas delegacias em Ooyaz e Curityba
com o segulnlil pessoal :
1 delegado .••••.. ,, ....•••.....••....
1 1° escrJpturarlo .. .................. .
1 2D dito, o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

,
'

1 thesourelrO ................ ...•..••.
1 porteiro e co.rtorario, •. , • , •.• , ..•• ,
1 continuo., ..•••.. ,., ....•..... , ••..

6

6:()00$000
3:200$000
2:400,$000
4:000.~000

1!:500$000
I :000$000

19:100$000

Uma delegacia fiscal em Cuyabll, com o
seguinte pessoal:
1 delegado .•..•.·, •......•....• , , , .. ,
1 )o esorlptura.rio.,., ......•.•.......
2 2'' ditos a 2·400$000 .............. .
1 thesoureiro. •••........•...........
1 porteiro o cnrtorarlo ·~,
I continuo ....••... ,.~···· ...•... ~· .•
1

-

• 1 • 1. I I ••• I 1

38:200$000

6:000$000
3:200$600

4:80~00

4:00u;:,OOO
2:500$000
I :000$000

21:500$000

7

Uma delegacia em Tberezina, com;o se. guinte peBSOa1 :
I delegado . , .......
I ta escrlpturario ... , .......... ....
1 2"dlto.~ .•...••....•........• ~ .•..
" 1 thosourelro ...
I porteiro e cortorarlo ............. ..
1 continuo ..
I. I •••••••••• , I ••

1.

I

I

••• ,

•• ,

•

••• ,

I

••• I

•• •••••••••

•••••••••••••• I

4:800$000
3:00'1$000
2:000>000
3:600$000
I :800$000
1:000$000

•
16:200$000

6

Material :
Augtl!entada de 40:000$ para a instailaçiio e despezas diversas das delegaelas novamente crea.das •.
1 I ••• 1 •• 1 •

13. Meaas de rendas (como na proposta).
l4. Casa da moeda :
Diminuida de 2:000$ para um 4• eforipturat•lo o 4:000$ para o choro da
amaina do afinação, empregos que

1lCIUil supprlmidos. l l t .

I I I I I I I I I I I

734:501lpo

1111110 IH
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16. Imprensa Nacional e Diarlo Offiaial:

PIIISOal, com a tncluslto dos vencimentos
do chefe da secçilo de artes e almoxarlfe, cuja crençiio tlca approvndn.
Material, nugmentada de 8:000$, para
ncqulslçi!o de uma mnchln11 de oumwr e controcto de profissional para
Instruir osoperarios no seu manejo.

261 :000$0000

976:000$000

16, Laboratorlo Nacional na Alfandega
da CapltaU>ederai:
~I (como na proposta ••• ,, ••.•.•••
Yaterio.l (Idem idem). , • , ••.••••......

51:200$000
i2:200$000

63:400$000

17. Empregados das repnrtiçOes ex ti netas, reduzido de 250:000$000 •••••.
18. Adminlstraç~o e custeio dos proprlos
e fazendas naclonaes. nugmentnda
de 60:000$, sendo: 3:000$ para ele·
var os vencimentos do zelndor;
1:000$ para os do auxlllar; 6:000$
para o togar de ajudante do zelndor,
que tlca creado, e 50:000$ para o fim
especificado no.art. 2" § 4' ... • .....
lQ, Ajudas de custo, exciuidcs os cases
de tlscaUsaç~o a que se refere o § 29
e reduzida de 10:000$ a quantia pe·

7i5:000$000
I

'250:00~00

142:160$000

dtdana proposta ••.•••.•••.•...•••

20:000$000

29 .•••.••••••••••..••..••.••..•

00:000$000
50:000$000

· 20. Gratltleaçllo por serviços ~xtrnordl·
narlos e temperarias : excepto os
casos de tlscalfsação a que se refere
o§

111. Juros diversos· (como na proposta).
22' Juros dos bilhetes do Tbesouro (como na proposta)~ ..•.•.•.. , •.......
· 23. Juros dos emprestlmos do· cofre dos
orphilos (como na proposta), .•••.••
24. Juros dos depositas das Caixas Eeo·
nomtcas e ):onte de Soccorro (como
oa proposta) .....................•
25. Commia;;Oes e corretagens:
Augmentada deB:OOO$ par11 umagratitl·
caçllo que o Governo fica autorisado
a conceder ao syudlco dos corl·etores desta. CaP.ltal ••.• , ..••.........
26, DUfereoças do cambio: Para oecorrer ao pagamento dns despe·
zas votadas em ouro de acoordo
com aa tabellas explicativas dos
diversos miolsterios, ao cambio da
1Sl/2,augmentada a verba da proposta de 9.744:128$661 .......... ..
27, Obras - Capllul Federal, diminuida
a verba: de 50:000$ pnra o ediftcio
do Tbeaouro; de 100:000$ para a oon·
strucçilo de novos armazena d11 ai·
randega; de 124:200$ para aoquisiQiio
. o montagem de novas rnnchioas; sup·
prlmida a verba de 50:000$ para
:concertai no salllo do expediente. da

480:000$00o
650:000$000
4,450:000$000

SB:OOO.iOOQ

39.294:528$661
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alfandega ; lls~Ldos, reduzida do
20:000$ a conslgnnç•to para obras
hnprevlstns e urgantosjttugmontndns
ns seguintes conslll'nnçoes: 150:000~
para n alfandega oa Bnhin; -10:000,>
pnrn a a!fimder;a do ceara; 100 :ooq$
pn.ra n. alfandega do Pa.mnu.guu;
50:000$ para a nlfnudegn do Maranhão; 20:000$ P,"ra n nlfnndoga do
Pernambuco o ~0:000:;; Jllll'lt. n n.tran ..
doga do Rio Grande dÓ Norte;50:000$

:~

I'

t

I.

pn.ra n n.lfandoga da Pnrnhy!Ja ;
20:000~ ptt.rn. a. alfandega do CO!'Illllbà o 5o':ooos pnrn. ns nlfandogas do
Estudo do lU o Grande do Sul ••••.•

~

'

i.·

I
!'~

"

!I,..

'

!i

":l:
'

1
'

1.022:~00$000

28. Dospozns ovcntunos: Reduzid11 du
I00:000$000
50:000,, a quantia pedidu. nn lli'O~osta
20, CommissOes tlscnes: Pnrn grnt1Mcn·
çiio o ajuda do custo de conunissüos
tl>caes destlundns a tlscnllsuçiio nnnua.l dos alf1mdogo.s o outras repnrli·
çües arrecadadoras de rondas fo50:000.$000
doraes , ..................•... , ...
30. RoposiçOos o rostltulçOos (como na
I00:000$000
posta) ....... , ................... .
31. Adiantamento no cambio do 27d, da
11arantin ostadoai de 2 '/• tis ostrndns de ferl'O da Bahin o Pernambuco
450:000$000
(como na proposta) .............. ..
32, Exerciclos findos, inclusive 80:000$
para pagamento dos ordenados reln·
Uvas no nnno de IBO:l, nos empregados das extinctns soc~Oos de esta·
tlstica commorclal e que forem addi·
dos em virtude do n. 7 do art, 7', lei
n. 191 B, do 30 de setembro do IM93.
1.180:000$000
33. Creditas ospecinos (como na proposllt)
54 7:904$30.9
Art. 2.' E' o Governo autorlsado:
1." Abrir. no oxerclclo do 189B, cr·oditos supplomonlares até M.OOO:OOO$ ás verbas indi·
cndas na tnbolla quo ncompnnha a presento lei. A's verbas- Soccorros publicas, Exeroioios
tlodos o Ditl'oronçn do cambio-podoriL o Governo abrir croditos supplomenturos em qunlquor
moz do exorclcio, comtnnto quo sua totalldndo, computada com a ilus mais cr•odltos abortos
us outras verbas, não oxcoda no maxlmo 1lxndo poln presento tal, respeitada quanto li
verba-Exorclclos findos, n disposição da lol n. 3230, do 3 do setembro do 1884, art. li ;
. 2,' A aforar• ter•renos da Quinta da Boa Vista nos proprletarlos dos prodios nhl oon·
struldos com licença do ex-imperador, salvo o parque o a Moa necossnria as dependonclas
do Museu Nacional, o bem nssim aforar os outros tor•renos do mesma quinta, de que não
precisar·, pura a construcçiio de edlftcios publicas, tendo pr•eroroncia os aroramentos para fins
de utilldndo publica, ou molhormnoutos do hyglone da cnpitnl ;
a.o A nbrir os necessarios creditas pn.rn. n execução Uns leis ns. 148 A, de 13_tlo julho do
1893, o 191 B, de 3D do setembro elo 1893, nrt. 15, n. 2;
. ",
•I," A mandar proceder no nr•rolamonto, discrimlnnção, domarcaçiio o voriflcação,ilo lo·
dos os proprios naclonnos, nomeando pura osso IIm uma commlssiio, correndo a despeza por
conta da quantia do 50:000,$, consignada no n. 18 do art, I';
5,' A concluir o edltlclo o accessor•ios para installuçilo definitiva du n!randega do Ma~
cnhà, lnstnllando-a desdejiL om edlílclo nlugndo, nbt•indo p11rn osso fim os nocessario creditas;
0,' A receber do Banco da Ropuh!iClt, Jlor uontlL do dohito doste para com o Thesouro,
predlos, altos no Dlstrlcto Federal que Corem julgJLdos pr•eclsos para a lustnllnção do sorv!Qos

-~;

I

,

7.' A dosaproprlnr por utllidudo publica os nrmazonscoutiguos ü Alfandega do Espirita
Santo o porloncontos n llnrd Rnntl & comp., bem como o torrono comprohondldo entro os

:•

"
~
'

'

f

I.
',.

I

If
I

I!
I
t
I

I
,.

[
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,, •I
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ro!~ridos nrmazons o o bocco do Manool AI vos o a r!ostioal-os no serviço dtt mosmn alfandega;
8 ," A entregar MS Estados da Pnrahybn e Plnuhy o resto do auxilio que nos mesmos
foi coocodldó pela lei o. 120, do 8 do novembro d·, 1892, nbriudo para isso o nccessarlo
credito.
9.' A pagar ao Dr. Albino Moira, lonte do portuguoz do curso nnnoxo il Faculdade do
Recife, os vencimentos que deixou do recober desde n <lata do sua demissão nttl n roiote-

gro.cii.o, bem como no n.rcedingo Lulz F1•nncisco do Araujo, lento do mosmo cursa, os venci-

mentos que deixou do recobor doado n data ela sua jubilação ntó a rh1 sua rointegraçüo,
10. A mandar entrognr no nreyprosto do Estado do Espirita S•nto ns alfaias do cullo
cltholico do antigo collogio dosjosuitus daquol!o Est11do, jiRrn torom o destino que sompro
tiVOI'UID,

•

II . A uniformitmr os regulnmontos Uus cul:x oconomicas roUoL'<to:; nos Estarias o bom
ut;sim o. rever u. taballa dos voncimoutos clol:ll'ospoctivos oJnpt·agndos, no sontic.lo do olovm•
rnzoavolmonte ossos vencimentos.
Art. 3.' São dcclarndus prescriptus !orlas ns contas do rosponsnvois, notcrioros n 31 do
dezembro do 18()0, umn voz quo não tonlmm sido, por quulquot• modo, encontrados om
alcanco pnra com 11 fazond11 publico.
§ J,' As oootas comprohoodldns oo poriodo ~o I do janoit·o rio 1801 ntó a data da inst,llaçiio do Tribunal do Coutas soriio tomadas madianto oxamo arithmotico o confrontação dos
documootos juSlltlcativos das verbos das dospozns.
§ 2.' Si por osto processo so verificar dosfalque, soró. ootão n tomada das contas processada DI\ lot•ma ria lagtslaçüo em vigor.
§ 3.' No caso de .niio s.o varidcn.r desfalque, o Tritunnl do Contas dura quitnr,ão ao
rospoosavol e ordonnrn a bntxa dn tlnnçn.
.
Art. 4.' Ficam desde jó. transformados om n.fornmootos os nrroodumontos do tot•t•ns da
fnzonda do Santa Cruz; nos actuaes arrendntartos sora concodida romissiio do fóro, modin.tuo
o pagamento d~ 20 nonos do arrendnmonto.n. quo ostivorom obt•igudos ~ctunlmonto.
Art. 5.' Ftcnm approvados os credttos constantes da tnbolla JUnta, no total do
133,024:320$380.
Art. o.• Continuam om pleno vigoor n.s disposlçOcs dos nrts. 8° o 12 tia lo! n. !91 B do
30 do sotombro de 1893 o do art. 20 § 2' da loi n. 322(), do 3 do sotombro de 1884.
Art. 7 .' Nonbuma nomonçiio so lnt•ó. para os Jogares ct•eados por esta lei fórn do quadro dos empregados do fazenda. e oxtinctos a do possonl illogalmanto aposentado, que fot•
reintegrado pelo Oovorno.
Art. 8,' O Governo podará. trnnsportnt• as sobras apurados om virtude do economias
realizados om subdivisOes do uma mesma vorba, dosdo1que o transporto so opero do umas
para ontrns discrimino.çOes da mesma vorba.
o transporto, poróm, oii.o ó permlttido si for foito do nmtot•inl pnra. o pessoal o vicovorsa •
. Art. 9.' Rovoga_m·se ns disposições om contrario.

,.

.'

'rabella das verbas do orçamento para as quaes o Governo podera abrir
credito supplemantar no exeroicio de 1896, de aocordo com o ·art. 2'.
n. I da presente lei
)U!USTEniO DA JUSTIÇA F. NEGOCIOS INTP.RIORF.S

Soctorros publicas,
Subsidio dos aonadorcs c subsidio dos deputados- Pala importnncia que for nocessat•ht
durante as prorognçoos,
Seoretaria do Senado c Sacreta1•ict da Camara dos Deputados- Palo sorviço stonogra ..
plllco a do rodocçiio o publicação dos debates durnuta ns prorognçilos.
MINISTJCRIO DAS RELAQ0ES EXTERIORES

E~traordinririas

no ollllcrior.

'

''

I..I
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MINISTERIO DA. MARINHA

i

Hospitaos- Pelos modicnmentos o utonsls.
!lo formados- PoJo soldo do olficinos o pracns.
·
Muniçacs do bocca- Pelo sustou to o rliota. das gimrniçl'Jos dos navios da armnda,
M11niçaos navaes- Pelos casos J'ot•tuitos do avaria, nanfrnglos, alljumento do objectos

~

I

ao mar o outros sinisti•os.
Fretes- Commissõos do saques, tratamento de J'rncns om portos ostrnngolros e om !!atados onde nüo ha hospilaos e onformarins, o para os rezas do enterro.
Eventuaes- Pelns passagens nutm•lsndna por lo!, ujudns do custo o grat!Jicnçilos oxtro.ordinnrlas, lambem dotorminadns por lol.
I

•tNISTERIO DA GUERII.A

I

!

I
!~ ~
I:. I

Hospltaes- Pelos modicnmontos, diotns o utonsls n praças do prot.
Praças do pret- Pelas grntitlcnçilcs do voluntnrlos o ongajndo~ o premio nos moamos.
Etapas- Polns quo occort•orom alóm da lmportnncl~t consignada.
Dospc:as do corpos o quartcis -Pelas lbt•rngons o forragens.
Classes inactivas- Pelas otapns das prncns invalidas o soldo do otDcinos o praças

'

i

'·I

, >I

~

Ajudas do custo -Polns que so abonarem nos otDclnos que vlujnm om commlssüo do

,,,

''li'II·.
:'"·.·.[
,:1

:i,

i~l.,

.,

,,
;,

,.
I

i

>

Fabricas- PoJas diotns, medicamontos o utensis.
Presidias tJ colonias militares- Eto.pns e diarins a colonos.
Di~orsas do~po:as • ouentuaos- Poio transporto do prnç:~s o comodorlns de ombnrquo.

~I~

i

••

serviço.

j I

~ ~s

•

rerormudos.

MINISTERIO DA INDUSTRLA, VIAÇÃO E ODUAS PUDf410AS

Garantia de Juros ds estradas de ferro e ao1 engenhos centracs- Palo que exc~dor a.o

>

_,

'r'

~

"'

decretado,
MINISTERIO DA FAZENDA

Juros da diuida inscripta etc,- Pelos reclnmndos nlóm dos a!gari1mos orçados.
Cai.va da Amorti:açao- Pela encommondu e ns.<ignntut•a do notns.
Differença do cambio,- Pelo que for preciso, afim 1!0 realizar-se n romossn de fundos
ara o exterior o o pagamento tios juros o nmortizaçilo dos omprostimos uucionaos do 1868,
879 o 1889 o dns apolicos convertidas do juro de 4 "/• om ouro,
Juros diuersos- Pelas impo1·tancins quo forem precisas aióm dus consignadas.
Juros dos bilhetes do Thosouro - !dom Idem,
Commissaes e corretagens- Palo quo fllt' necossn.rio !tlóm da som ma concedida.
Juros dos cmpredimos do ao{r~ dos orphaos- Pelos que forom rocla.mados, si n sua im-

f

portnncla exceder n do credito votado.

Juro~ dos depositas das caixas economicas o dos montes da soccorro -Pelos quo torem
devidos altlm do credito votado.
E"'ercicios findos- Pelas aposoatndorlus, ponsilos, ordoontlos, soldos o outros vou~
cimentos marcados om lo!.
ReposiçD.s e rostituiçuos- Pelos pagamentos roclamados, qUimdo !L importaoeht do!los
exceder a cooslgnacão.

••'

1

;r.
"'
'

~

I

. !I
··+ 1!..'"1

r:

""
l"
t,.
'~

'l'abell!!. dos aroditos que ficam approvados na fórma do art. 6° da
presente lei

!
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10.112

Dl1

15

Dlt IJI~ZE~IUltO DE

1888

.o'

Ajuda do custo .. ,., .....•.•••...•...........•..... ,.

soccorros publlcos . ...... , ..•.•...•......... , . , .. , ... ,

15:000$000
170:755$750

194:755$750

i

I

SESSÃO EM
DI~

10.176

DECRETO N,

7 DE OUTUBRO DE 1895

I DE J'EVEIIEIItO DE 1889

Soccorros .publicas ....... ,, ................•........... , .....• , ..... ,.
10.181 DE 0

DECRETO);,

·nospezas

improvlst~as

!IE FEVEIIEIRO DE

23:149$620

!889

e urgontea . ..... , ....•..............• , ....... ,, •.

10.315

DECRETO N,

.5.000:000$000

20 DE AGOSTO DE 1889

DE

Dospozas impravl:;tn.s e urgontos .•. , .................. , ........... ,....

7,000:000$000

10,418 A de 30 DE OUTUOitO DE ·1889

DECRETO N,

Ajudas do custo ................... , .. , ... , ......... .
SoccorrG>s · publicas . ....•. , ..•..•.. , . , . , ..•.... , •..•.••
.

·15:000$000
000:000$000

046:000$000

10.434 DE 0 DE NOVEMBILO OE 1880

DECIIETO N,

Daspezas improvistas o urgento.s .. .......•....... , ou.;..............
DECitETO N, 4 DE 28 DI; FEVEil.ElRO DIO

0.000:010$000

1891

SoccoiTos publicas •.... ,. o •••••••••• , •••••••••••••••••••••••• •, ••••••••
10ü Drn 20 do ABIIIL

DECRETO N.

DI~

500:000$0~0

1891

Obras •.•.•...•...•.••...••..•....•...••.••..•..••...••....•..........•
.
.
402

DECil.rnTO N.

12

DE

DE AGOSTO

DE

525

DECRETO N,

DE

12

Drn FEVUE!Il.O DE

Subsidio do Vice-Prasidente ..
704

im

612:524$400
1.9".5:557$976
145:400$000
181 :474$U92

2,864:95'7$368

1891

o o ••••••••••••••••• , •• o •••• o • o . . . . . •• ••··

.

30:321$428

16 DE ABil.IL ·~m 1802

Ajutlu. de custos . ..••.. o o•• • • • • • • • • • , • • • • • • • • • ~ • • • • • o • •
Soccorros pu!Jiioos ... : ... ..
Asslstenclu do 1nfancu• do,ampomun .................. .
Subsidio a senndoru.:; ..
•
u. deputatlos .•.... . , .........•. , ..
Soot•uto.J•ln. do 8onndo ..... ,. · ....
»
da Cn111nri.L J.os Doput,uJos., .....•

8:400$000
I. 720:000$000
8 I :808.$712
·17:25o.;oou
172:200$000
lU: 1\)3$530
24:112$90U

2,022:005$11~

141 :6W$000
431 :220.$000
631:5U0$0UO

1,:04:380$000

confe,lur<l.dos .•..... , ......•. .•...................•..•• , ..... .

168:~00

o ••• o •• , • o ••••••••• •• o •• o. o

o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o.

o •••••• •• o •

,o, •••••••• o ••••••• o o.
o •••• o •••••

DEOIU~TO N,

720

Dili 20 D~ JA~ElRO DI~

189':!

E:~t1\1los confo1lerar1os ... .•. , .••........... , •.......
Inspectoria. ;;m·al de hygl11ne .....••...... , .•..•.. · .... .
Limpeza dn. cir!nde e prnhts .. ,.
o o. o

o o ... o .... , ............ .

DoCitE'I'ú
Estado::~

328: 000$000

1801

Subsidio a senadores •.........•..••......•....•..••.
•
o. deputados, ...•..••..................•....
Socratnrlo. do Senn.do, . . . . . . ..........•..••..•..•...•.
,.
da Ca.maru. dos doputados ............... ...••

DECRETO N.

17

'

l:ia&Ul~ u

N,

V. VI

758 OE 11

DIO MAitÇO

DI~

180~

a

;,~II

,,

i'l

,,

~I

18

ANN ABB DO BEN ADO
DBCRBTO N, 770 D~ 22 DE MARÇO DE 1892

Soccort'Os publlaos ..••.• .......................................... ~ .• .
J)~CRBTO No

3,000:000$000

788 DI 8 DE Al!RIL DI 1892

Acqulsiç!o do ~radio em quo fllllocau o Dr. Benjamin Constant o outras
despozas ••••••••••••••• •••••• •• •••••••• • • •• •••••• • ••••• •• •••• · •••

11 o:0001!;000

DECRETO N, 79~ DE 16 D~ ABRIL DE 1802

Subsidio a senadores . ................................ .
,
a deputados.,, .. , ... ,, ..................... .
Secretaria do Senado., ... , .........•... , ............ .

75:450$000

272:2501000
10:645 140
25:274: 100

393:619$330

Recenseamento.,,, •..• ,., ..•• , .•.... ,., •.... , ..•••..•...•••...• •.....

61J:714.$585

»

da Co..mara dos Deputu.dos •••••••••••• ••••••

DECRETO N. 1.145 DE 22 DE NOVEMBRO Dll 1892

DllOI\ETO No 1.158 DE 2 DB DEZEMBRO DE 1892

Soccorros publicas ...•. ,,,,.,, •.•...• , .... , ...•. , •• , ....•..... , .. ,....

3~000:000$000

MINISTERIO DA INSTRUCÇÃO PUBLICA
DBCRETO N, 820 DE 19 DE MAIO DE 1802

Obras •••••••••.• ···~··, •• ·~·~······ ••••••• ··~····., •• , •••• ··~ •••••.••
DIOIUITO N. 809 DB

60:564$420

4 DE OUTUBRO DB 1892

Para construcção do editlclo proprio paro. o Pcdagoglum.-Escolo. modelo.

150:000 000

DECRETO No 722 A DE 30 DE JANEII\0 DE 1802

Inspectoria Geral do instrucção primaria e socuudaria ••
lnstruaoão primaria do 111 e 2"' grãos.,. 11, I.,, •....... I

13~:720$000

1.274:840$000

1.409:560$000

DEORBTO N, 978 DE 5 DE AGOSTO DE 1892
Telegraphos~, •• , 11,, 1.,.,.,. 1I 1., •• 1.•• 1 •••••

I ••

1. I , • • • ,

•••• , •• ,

• , •••

500:000$000

MINISTERIO DA JUSTIÇA

i,

,,,,

~:

,j
li'I
'i

li

DECI\BTO N, 10,381 DB

2 DE

OUT~Bao Dili 1880

Ajlldu.s de custo ..• ·····~ ....•.......•.. , ·~••••, •. , ··••,, .. ,. •• ,
DEOIIII:TO N, 723 DE 2 DE FIWIIJIEJIIO D~

RelnçO'os •.••. ~·.,o •• o••..•• , ••• ~·, •.•••

JusUçns do I• lnsta.ncla. , •.•. , •.•.•.• , •

1 •••••••• , , •• ,

1 •••••••

RopnrtiçOes de Policia ....•....•.... o • • • • • •

o , , , o ••

, •• "'' • • • • • •

Juntas commeroiaeso o. o o. o.•.....•..... o,.
P~sidlo do Fernando de Noronha .•....•.•........ , ..•
Diligencias polfciaes . ... , ......•. o.. o............. I, o..
~udas de custo.,
o, ••••••••••••• , ••••••
lveotanes, ,,,,,, ....... ,, ........ ~·~··~····~·. ····~··

I ••••••• , •••

1 •••••• , •••••••

1 , , •••

501000$000

1802

295:1G&~

2.024:200$768
2911 188$500
47:812$000
244:987$500
42:=
95:00
15: '

3,000:252,$768

,,

,,.,

[..
::

l!l .

SESSÃO EM 7 DE OUTUBRO DE 1895
•

•
I .

•..

•I

27. DE FEVEUEIRO DE 1892
125:508.~00

20:880$000
000$000

146:988$000

705 Dll 18 DE ADitÚ. DE lb9~
do ~londicilhulo .•.................................•.....•.. ,,,J,

73:050$000

Uiligoncins pCIIiclnes., .••• •• , •.•••• ,, ••.•• ,,,,,, ,, , , ,,,
IJECltETO N,

A~;ylu

840 OE 30 DE

DECitETO N,

••

DI~

Justlço.s do I• lostanaia .. ,, ..........•...... , .... ,.,.,
ltoformados do Pohcia.., ... , . , .. , ..... , .. , , . , . , . , , . , , .

•
•

749 A

DEORBTO N,

~I AIO DI~

1802

ltolnçüos ....••..•••.. , ... , .. ••• , .••.• , •.•.•.. , .....• ,
.luslifjllR do 111 lnst.uu!itt, . .. ,, , ,, •• ,, .. , ••••• ,., ...... .
Jnut1~ COIUIUOI'CÍI\1,,,, ,, , , , , ,, , o,,,,,, ••, ,,,,,, ,,, , , , ,,

Hopnl'tic:L)o:; do Policia ..... , ... , .. ,, ... ,., ............ ~
Uillt;"L'Ilcias

pollciaos .. .... , , , , . , ... ,, , . , ...... , , ...... .

5~4. '48
1:4:14. 74
411J.j;666

19:50c·$1H

1.086 DE 18 DE OUTUBltO DE 1892

DECRETO N,

ltopartiçOos do Polioln., •.. ,,,.,,,,,,.

Bl•ig-a1h1. ftrtllcinl. , .• , •.• , ••••••.••••••••••••••••••••••
Cas11. do 08tonçfto ••• , •••• , , , ••• , • , • , ••••• , • , ••••••••••

400:4101
679:2
45
39:304. 86

Uillgoncia::; polictacs .. ,,,,.,.,,,.,,, ••.. ••.••. , •••.•••

124:000$003

01., •• , •• , , , •• , .

H.ot'orm:ulos dn. brigada policial .. ........ ·~· ... , ....•..

•

2:574$120

14:5·15:~127

6:84~.

2

1.255:888~97

MiNISTER.IO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTElUORES
DECRETO N,

1.273 DE 17 DE FEVEREIRO Dll 1893

Para ns •lospozns a liquidar com o serviço de hygleno
turro::trc ...•.

1 • • • • • • • • • , • • • • • , • • • • • • • , , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 , 1 , 11,

DECRETO N,

1.326 DE 24 DE HARÇO Dll 1893

Para dospozll! da inspectoria gora.! do Instrucção prlma.rht osccundurlu o com as de instrucção primaria do 1•
o 2° grãos desta. Capital., .. , •..... , .. ,, o.
o ••••• , •• ,
1 •••

Dl!CRETO N,

45:550$000

1,, 1 •• 1, •••

12:719$065

1.234 DE 21 DE JANEIRO DE 18J3

Para o custeio do presidio de Fernando do Noronha durn.otoo I'' semestre do 1803 .•.....
DI!CRICTO N,

1 •••

~ ••••••••• 1.11011''': •• 1 ••• 1.

[,267 DE 11 DE FEVEREIRO DE 1803

Pnl'n occoJ•rct• no pagamento do ordenado nos magistra-

dos po:;tos om dl:;ponibilidado., . .. ·~· ...... , .... , ••.. ~·· ..• · .. o••·~.
DECRETO N,

1.273 DE 7 DE I•'EVEREIRO DE 1893

i'nt'•'· occoi•ror 1\B dospezas relntlva.s no pessoal o material
dns inspectorias de hygleno dos estudos do Cearil,
I'M•ahytia, Rio Grande do Sul o floyaz, nos primeiros
troa mozos do corrente nono sondo:
P1\l'l\. possoo.J ••. •. , .~.,o~·. o,, o1• ,, .• o. 1• ·~··.
·····~
Paro. material. o •
·~·
011

1 • 1

1 , 1 1 1 •• 1 , , , , ,

•• 1 ••• 1 • 1 •••• 1 ••• 1

•

3:450$000
1:000$000

IJBO :800$000

ANNAES DO SRNADO

DECRETO N•

1.310

8

DE

DE MARCO DE

1893
~-.

Para construcçi!o do um ln znroto no Estttdo do Pornnmbuco, da courol'lllhlndo com a liUtorhmçilo conrerida
polo decreto legishllivo n. 122 de 11 do novombro
de 1892 ..•.. , .••... ~ .· ......•.....•..........••••...•... , .•••••.• ,
D!~OitETOS NS.

1.338, 1.339

1.340

E

DI'

28

DE ~!ARÇO DE

1,358 DE 20

1.500:000.$000

1803

Para pagnmonto do pessoal <lo cndeirns oxtinctas do
Gymnaslo.Nnciunu.\, 15:000.~, o dospozo.s com o sorviço sanitu.~\o. 50: J00$000 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••
DECRETO N.

.

'
65:000$000

,,
,.
;'!:

.

DE ADitiL DE 1~03

•
'

Pan• occorrer as dospezns com o pessoal da repnrtlçito da policia o com
:. os vencimentos, dos mnglstrlld~s do EstlldO da Parahyba, durante o
pot•iodo deJluittvo t.Jos:;es

sorv1ços..................................

DECl\ETO N,

1.374 DE 27

DE ABÍUL DE

34:808.$252

Para pagamoDto do premio no Dr • .losó Luiz de Almeida Couto, lente cathedratlco da FncuJ,lt~<le de medicina d1\ Bahln, e dn improssiio de sua
oiJra intitulada « Lições de Clinlca medica e therapsutlo" •·. • . • ... •
DECRETO N, 1,555 DE 5 DE OUTUBRO ·Dm 1893

5:280$700

Para custeio do presidio de Fernando de Noronha durante o 2' semestre
deste exarclcio .•.•..... •......••.•.•.....•....•••......• , . . .•. . . • .

122:403$750

DIWRETO N,

1.575 DE 21

DE OUTUBRO U

1,057

DE

20

DE JANEIRO Dili

DEORIOTO N,

J. 784

DE ·30 DE AOOSTO DE

Despe~us

li

DE SETEMBI\0 DE

DECIIETO N,

1.807

DI!

24

DE SO\"I!MilRO DI~

1.898

DE

24

Dili NOVEMD!Ul DE

80:000$000

1804

Abre ct·edlto s<tpplomontar noste exel'<licio iLs ve1•1Jus- Subsidio aos Semtdoros o Oe!Juta.tlos ... •••..•.. , •...•.•.....•...•.. •••·.~. •• ••• . • .•...
DECRETO N,

122:493$750

1894

I~ los ••• ,.................

com n. Coloniu Cor.•ecelonul dos Dous

122:493.$750

1894

Parll o custeio do Preoldlo do Fern11mlo de Noronha no segundo semestre
deste exercicio .. ............ , .......•.... , ...•.. , .......••. , . . . • . .
DECRETO N. I. 795 DE

769:600$000

1894

P~m o custeio do Presidio de Fernando. de Noronha no prlmoiro semestro
desse exeroicio ........ ..•..•• , .•.••••. · ••••. , •• '•...................

1.856:250$000

1804

Abre o oredlto supplemontnr ne·ste exorciCJo tis verbas - secretarln do

,.

Seando e a Cam11ru. dos Doputados .•••••••••• · •••••• , ••••• , , ••••• , •

207:000$000

MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
DECIIE1'0

N,

10.184

OE

10

OE FEVEREIRO DE

1889

A)u.du.s da custo ..............................•. , .•....•• , .....•.... ;.

~·
,.
~
,,_
t

1893

Abre um credito dupplementnr ~ ve1•ba-Soccorros Publlcos, do e:rerciclo
de 1803 •.•....•.......• ,..... . . . . . . . . •.. . .. . • . . . . . . • . . • . • . . . • . . ...
DECI\ETO N.

I

r

1893

22:093$755

I

I

SESSÃO EM
DEC~ETO

7

DE OUTUBRO DE

•

N, ]0,]78 nE I DR FEVE!tEtnO DE 1880

ComrnisslSe:i elo li mitos •..••..... , .... , .....• , ...•.. , ..•.•.. , • .•......•
DEC!ti~TO

I

1895

130:000$000

N, !0.398 de 12 DE OUTUD!tO DE ]889

Ajudo.s de custo •••••• ,, •••.••• , ••••.••.• ,, ••• , •.• , .••••

Extraordinarin.s no exterior, •.. , , ... , ... , , , , .... , , .....

-1)5: 000.~000

29:531$484

124:531$484

DECRETO N, 759 DE 11 DE MARÇO DE;IB92

Ajudas de custo .•.... , ........ , ..•............. , ......••...•. , •. . , .•.•

J07:250.SOOO

DECRETo N, 1."318 DE 17 DE MARÇO DE 1893

Ajudns de custo., .....•................ ,.,., .... ,....

285:875$000

ExtrnordiDarlas no Exterior •• ,.,.,.,,, •••••• , •• ,,.....

88:706$670

374:581$670

DECRETO N, 1.315 DE 15 DE MARÇO DE 1893
Para despezas com a paciftcnçilo do; E;tndos .................. , ..... , ..

200:000$000

DECRF.TO N. 1.33! OE 24 DE MARÇO DE 1893
Para dar cumprimento no disposto no nrt, 2• dn lo! n. 97 de 5 de outubro
de 1892, Missão especial á China (Este credito fo! aberto pelo Minis-

terio da Industrio.) .•..•..•..•. , ...................................•

150:000$000

DECRETO N, 1.594 DE NOVEMBRO DE 1893
Para as rlespezas das verba>- Ajudas de custo e extr·aor·dinnrias no Ex-

terior - no exercicio de 189:i .... , ............ ............• , ..... .

110:000$000

DECl\ETO N, ],656 DE 20 DE JANEIRO DE 1894
Para ns dcspezns com a pnoificnçilo dos Eotndos ........................ .

200:000$000

MINISTERJO DA MARINHA
DECRETO N. 10,101 DE 23, DE FEVEREIRO DE 1889

MuntçlSes de boccn. .•........ , ... ,.,., , .• , ..•.•.. , . , ..•..•......•••..• •

110:500$Hl2

DECRETO N, ]0,307 DE 12 DE OUTUDttO DE !889

Evootunes., .•. , ....•............. _, , •.. , . , ..•.. , ....•.. , .... • .. , . • . .

60:844$794

DECRETO N, 656 DE 7 DE NOVEMBRO DE 1891

Arsannes. , • , •••• , •• , , • , .••.•••.•..•••...••••.•• , ••• , •
"rtniç"
Jft
ui::I:S' de bocca ••• o •••••••••••••••••••• o •• o • • o. o...

Muoiçõos n~vaes .. ............... , .... , , . , "., .. , .. , . .

BIJ7: 777$804

9"~·.800,$:'~3
-ii·

.21J6:4UU$510

1.492:083..~

DECRETO N, 766 DE !B DE MAII.ÇO DE 1802

MuniçlSos

Dt\Vnos •• •••••••••• , •• , ••••••• , ••••

1 • • • • • •• ,

• 1 •••••• • ••• : ••••

219:5411$842

DECRETO N, 054 DE 7 DE NOVEMBRO DE 1891

P•ll"' rcnov~çilo do matorinl da nrmadtt ............... ·.... ........ .... 10.000:000.$000
DECRETO N, 057 DE 7 DE NOVE>!DRO DE 1801

Construcciio do pbnróos . . , ......

1 •••• 1 1 • 1 • I •• 1 •••••••• 1 • 1 1 •• 1 •••• , •• 1 ••

400:000$000

,,

I'
I

,,

11

4

•' I

.

'

I
'

',

'

!

22

'

I

IINN<IES 00 SENADO

li Dl~ FBVEUEI!IO DE 1803
62: 152:!~42·1
Hos~itaos• .....•..••. , ..... : •. , ....... , . , . , .......... .
105:4~1>~78H
J.funiçOos no.vaes ..• , .• ,, •.• ••••••••• , ..••• , ••• , •..••..
100:000$000
EV'entuo.es ••• ,, .• ,,,,., •.•••.•••..•.•. , ...•.....•.....
DRCILJ!TO N, 1.265 DH

i
ii'
I

fi
\

•i

r
l'

~

DR FEVElUIIRO DE 1893

Combustlvol ... , .•. , ...•• , ...•.. , , ............. , . . . . . . .
Materml de construcçilo naval.........................

)

:

11

DECRETO N. 1.266 DE

'

~

268:431$056

DECRETO N. 1.309 DE 6 DE MARÇO DE )893

•..

Ropartlçilo da ce.J•b\ marltlma - Sccçito plmrócs ..................... ..

32: 150~000

DECnRTO N, 1.556 DE 0 DI~ OUTUDno DE 1803

Abre um credito supplcmenlat• a •llvcr;ns verbns dcsto cxcrcicio ........

,''

''

. MINISTERiO DA GUERRA

'L

DECRBTO N, 10.405 DE 19 DE OUTUDnO DE 1889

'

~.021

.Ajudas do custo.

4

428:847$195

DI~ MAIO Dll 1892

o

1:.0:000$00~

Para attender ils despozns cxtrnordlonrins oom ns · occurrcnclns no E•·
lado do Rio Grande do Sul c ti neliessidrido ·nrgcntn de !nnçn:· miio
de meloa energlco~ pe.ra manter a ordem o defender ~ ltopnulic11, ...

2.00J:OOO$!l'l0

1 1 •• , •• 1.

o•• o, o •• o •••• 1 o. oo • o••• , ••. o•••••• 1
I

DECnBTO N,

DECnETO N,

Para compm de armamento

1,293

1,322

DR

4

DR ~IARÇO DE

• ••• , ••

1893

Dll 21 DB >IAUÇO DE 1803

t llS~ooo ...... o.. ooo•·~·~·~ ... ,.o........

2.1U3:8U0$458

DECRBTO N, !.346 DE 7 Dili ABRIL DE 1893
36:280$000

F a b r l c a a t l t l t t t t l l l l l l III O •• I . 1111100 • • • • • • • • • • • lO • • o III • • • • • • • • • • • • • •

DECnETO No

Abre um credito ez:trnorJlnarlo ·de.....
DECRETO N,

DE 27 Dll SETE~IBRO DE 1803

1.550

8,01)0 :OOll~:JO

1 . , • • • • • • o 1 . . . . , • • • o •• • • • o •• • • o.

1.623

DE 26 DE DEZE~IDI\0 DE 1803

Abro um creditO extraortllna.rio de . .... I,,., .... . ~.
Abre um credito extrnordlnario de . ... , ...
I

.. I

o •••• o ••• , •••••• o •••

••• , ••

o ••••••

I • , , , • I 1 ••••

6.000:000$000
16.00li:OOO$U00

JD::a:orololo do 1804. · • · ·

MINlSTERIO DA lNDt:STRIA, VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS
DECnETO N, 717 Dili 26 DE JANEIRO DE 189~
'

'

'

Obras publl011a e Estrada de Fert'O do Rio d'Oúro........................

1.360:895$000

DEORJIITO N, 736 DE 13 DE FEVEREIRO DE 1892

Horta Vitlooln
Jardim da Pmoa da. Republica. ••.
Jardim do Passolo Publico
Viveiro da Quinta da lloo Vista ....................... .
1 1 •• 1 •••

o •••

1 1 •••••••••• ,

• , I

, • • • •• • • • , • • •

I .. • •••••••• I ....... .,

o •• o •• , • ,

I •••• , , •• ,

, •••••••••

I'

•~

Diversas dospozns e oventoa.es ... , . •...............•• , . , ....•. , ....... ,
DBOnETO N, 809 DE

:113$i38

'
I~

t;

'·

t'

;
I
[

412:371$905

00
00
00

00

85:250$000

..[•
•.J•
A

SESSXO BK 7 DB OUTUBRO DB
DECRETO N •

1895

559:045$000

6:800$000

890 DE 20 DE JUNIIO DE 1892

Esgoto da cidade ..........................................................................

1.208:150$250

publica.

lllumin~çü.o

939 DE 15 Dll JULIIO Dll 1802

O o l i O I o to I to I I Uo O o o o o lO O o UI I tOO I

D~CRETO N.

0~110 110 f

1 o too ntontto otottton O o

publion, . ............. ...........
DECRETO N, 1,263

0 .................. ........................ .

DE

232:000$000

7 DE FEVIIILEIRO DR 1893
1 • 1 , ••••• 1

t 16.875-0-0

150:000$315

1.212 Dll 13 DE JANEIRO DE 1893

DECRETO N,

Paro occorrer ás despezn.s com o servi,'O de lllumln11Q1o publica no I' 'someatre~ ... ~~·········· .. ···••o'"'"''''"'"'''''''''''l'''''''''''''''

285:000$000

1.213 DE 13 DE JANRIRO DE 1893

DECl\ETO N,

PBI'a occorrur ús dospozns com o serviço do esgoto dn cldn.do no 1• semestl'O,, .•.. ,,. o....... o..... o.. , .. , o... ,, .............. o.......
1

DECILETO N.

559:045$000

1.211 DE 13 DE JANEIRO DE 1803

Pnrn pngnmonto dos juros garnntldos ú. Ceard Harbour
Corporation . .• , •.. , .... ,............ , , .••..

1.274:156$250,

1,262 Dll 7 DE FEVEREIRO DU 1893

Pnrn occorrer ás desnezns com os sorviços a cargo dn Inspectoria Gorai das
Obras Publicas desta. Capital, no I• somestro ... ,.. .. .... .. ... .. • .. .. •
DECRETO N,

DECRETO N,

1.418:345$000

1.325 DE 21 DR MARÇO DE 1893

Pnr1L occor1•or no pagamento do sn.ln.rlos dos sorvontes da poorotarla de
E:~to.do ......... o,••••••••o••••••••······················~·······••
DECRETO N. 1.381 DE 27 DE ABRIL DE 1803
P1Lrn pngamonto 6. vln-Cerren lntoroontluental, abre ~ credito extraordlnarlo de quinze mil dollnrs no cambio do 27 dlnh01ros •••••••• , ••••••

•

6:780$000

1.360:895$000

lllu~innçito

•

I, 208 : 156$250

Obras publlcu.s o Estrada do Forro do Rio d'011ro ..•..•... ,., •...••.. .. ,.
DECRETO N, 938 DE 15 Dll JULIIO DE 1892
DECRETO N.

I
••

752 DF. 3 DE M.LRÇO DI 1892

Esgoto da cldado .......••.•......•.........•...........•......•..•••..
DECRRTO N, 767 DE 18 DE MARÇO DE 1892
Cuatelo das Cazendns da Boa Vista. oo muolclplo dn. Pn.rahyba do Sul ......
DECRETO N, 772 DE 22 DE MARÇO DE 1892
Illuminaçlio ·publica ............•.....................•....•....•......
DECRETO N, 797 Dll 23 DE ABRIL DE 1892
P•rn. angm&ntnr n dln.rln. dos empr•gndos nos jardins publlcos e vlvoiros
da. Quitlta. da. Boa. Vista •. , •••.•. , ..•..• ,, ••.•..•..•• ·••••.•••.•. •, , .
DECRETO N.

23

16:200$000

27:450$000

1.399 DE 18 DIC MAIO DE 1893

Parn oocorror ás dospozas com o serviço da llluminaçilo publica n.t& o ftm
tio 2° trimostro úoste anno . .. , . , ...• , ,
o • , ••••

11 • • • ,

, •• 1 , ••••• 1 •••••

379:185$141

.I

lr

.,I '!
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I~

1,400 1>1~ 1:1 lHO JUr.JIO DE 1893
Para occorror às dospezns com o sot•vico n carg-o da lnspocçilo 001'11[ das
Obras Publicas da C11pltnl Fodornl durante o 2• somostJ'O dosto nono.
DECI\ETO N•

"

I

,,

I
"

'·

I'

li

. DECJlETO N•

!:

li. I

·.:1··
,,

1.552

DE

28

DE SETEMBRO DE

1803

Para occorrer ils dospozns com o serviço dn lllumlnne<io publica da C11pltnl
Federal no 2° semestre deste ao no .... .•......... , .. , ........ , ..... .
DECRETO N,

1,000

DE

18

DIO NOVEMBRO DI<

·I i
'
I'
'i '

DEORE1'0 N,

"
!:1

1,800

DE

14

DE NOV!l>!DRO DI<

Abre um credito supplomentnr /J. verba- Gnrnnti11 de juros- do oxorclcJo

,"'
:i'! I

DECRETO N.

"'

-,' r

:III

L930

DE

31

DE DEZEA!DRO DE

Abre um credito supplomentar ó. verba- Correio Geral - do oxerciclci
de 1894 ..• ~ .... ~ .......•......•. ~ .•..•.•..••.•....•• ~ .•••...•.....

;.I .

Supplemootnr n diversas vorbns do oxercicio do 1884-1885 n 1890, •••••..•

i,

:'

li

''

J :'
.i !1::Ii

•

737

DECRETO N,

17

DE

DE l'IWERE!RO DE

0.367:729$000.

1804

I,.,
:I :·,
~

930:631$362

18U4

de 1804 ••.••..•..•.....•.•.•.••.•.•..... , ...•...•.•......•. , •.•.

. i'

721:590$000

1803

Abre um credito supplementnr ii verba Correio Geral •.••.• , •••••.•••. ,.

I:

1.418:345.$000

995:000$000

180'2
209:237$537

JIIINISTERIO DA FAZENDA

I

i ! !1
:I',,! ·\. ' .,'.

~

I,

• ~ !!

Para regularlsnr os pagamentos
do 1892.

~e

DE AGOSTO OE

1803

dividas de exorcicios findos no oxercicio

1.292

DE

22

DE FEVEREIRO DE

9,601:830$972

1803

1

-.!:

'i i'l

:iii ;.',
llr i : :1
1
:'.'· ·;

i 1\

. 'I'' ''
.,;

I ',

·t·'. '! I.;i
I

I

i·

I

·. .. \ \I
:i
::\

J:i( 'i,:!
'I

Para despeZIIS com o material do Tbesouro Federal, do Tribunal do Contas
o das Delegacias Fiscnos .•.•... , , ......••......• , ................. .
DECRIITO N.

·'I

1\

di j/·;1'
•i' li '
,.·.·1,

j: lI'
• '
: '1' ·,

!

~

; : ;j

'(!li· :1
'

'' ''

i.. ;

: li"t

1,293

i

DE

DE MARÇO RE

DECRETO N.

Pensionistas •..•....•.......• , .••

1.360

20

DE

DI ABRIL DE

Para legalisnr as despoZIIS com a Recebedoria
DECRETO N.

21

Dili MAIO DE

DE JUL!!O Dili

400:000$000

1894

no exercicio de 1892,,,,,,,,

I, 74'? DB 3

400:000$000

1893

I •• I •••••••••• , , •••••••• , I •••• , ••••••

DECRETO N, I, 718 DE

99:000$000

1893

Para occorrer ás despezns com o montoplo obrlgatorio, pensllo o funeral ...

.: I : •I

;

31

DE

ot o I o o I O o o 1 O o O o Oto o Ot Olo 0 o o I I o I o t I o o O o 01 ooo o o o o I o o o I o o o o o o

DECRETO N,

1

::i'

1.541 A

DECRETO No

369:06!$987

1804

Despezas com o pessoal o mnterlnl das alrnndogns do S. Paulo o Juiz de
Fóra ••..•••..•....••.•.•.••......•..••••.•.... , ..••...•.. , .•.•• ,.
800:000$000
Camarn dos Deputados, em 5 do outubro de 1805.- Arlltur Ccsm• Rios, I" vlce-presldente.- A. 7'avares rio L•Jra, como I' secretario.- Jf. d'Aloncur Gnimarncs como oo se'
.~
orelllrlo.- A' Commlssão de, Finanças.

SESSÃO Elll
O Sn.. 2"

7

DE OUTUBRO DE

SECltlC1'AJtTO lô c vií.o :t im1•rimit•
ntL or·,lorn tloR trJLh!Llhns os

pn.l'n. entrarem
seguintes:

PAilECEilES

N. 170-1805

•
i

•

••.

A Commissii.o llo Finnnça.s oxn.minou n Pl'O·
posiçlio <la Camara dos Doputa•los n. 57 do
corrente n.nno mnnd:tndo n.pprovar o regulo.·
monto que baixou com o decreto do Poder
Executivo n. 20·13, do 15 de julho !lo 1805, na
parte relativa a vencimentos e novos empregos na Estrada de I•'erro do Porto Alegre ii
Urugunyann e que igunlmcmte nutm•,sa o
mesmo tJoder Executivo a l'otbr·mar os regulamentos dns domais vias ferroas sob "' mos·
mas bases.
Attenuendo a ~ue a refOrma foi ta e autoriso.dn. tmdnz-so om molharia <lo servh;o com
economia para os cofl·es publicas, ó a Cummissiio ile parecer que se,ia adoptada a proposiçlio.
Sala das commiseões, 5 de outub1•o do 1805 •

25

1895

uni, um anno do licença, com o respectivo
o!'denndo, pat•n. tratal' du sua snude.
A cornmissiio. ilopois do ncccssn.rio exame,
convenceu-se do ~uo a referida proposição
está no cnso de ser submott!da ó. delibero.çilo
do Senado e por olio approvada.
Sala dos com missões, 5 do outubro do 1895,
-Co,'ila A:eveda.- J. S. Rego Jltcllo.-Lcito e
Oiticlca,- GolliC.9 de Cw;tro.-Ramiro Barce/lo.-;,- J. Joaquim da Sousel,- Jltoraes Barros.- Leopoldo de Dulhacs.

N. 173- 1895

A Commissiio do Finanças, tendo examinado
n proposiQiiO da Camam dos Deputados n. 63,
do corrento anno, que autoriso. o Governo a
abrir, 'no corrente exercicio, ã. verba- Exer~
cicios findos- o Ministerio da Fazendo. o cre·
dito supplomentar do 193:000$ paro. occorrer,
n.s dcspezns com serviços de cn.nalisaciio de
agua para o. cidade de Macau no Rio Grande
do Norte, considerando que ó um serviço esse
já encetado o que ficaria perdido o cnplt.al já
-Costa Jl;cvedo.-Ramiro Barcellos,-Lcitc empregado nns obras si ollns nilo continuaso Oíticica,-Leopoldo de Bu/l~l)es.-J. Joa- sem, ó do parecer que o Senado adopte a
quim de Sou:a.-J. S. Reyo Mollo.-Moroos proposiç~o.
·
Barros, -Gomes de Outro.
Saio. das Commissées, 5 de outubro de
1805.-Cosla ...t:ecedo.- Ramiro Barcellos,

Relator.- Leito • Oitieica.-'- Leopoldo do
BulhUe:or,- 'J. Joaquim. ele Sou.:a.- J. S,
A Proposição n. 69, deste anno, da Camara Reoo Mctlo.- .~ltoraes Barros, vancido.dos Deputados, que f,,i presento ó. Com missão Gomes de Castro,
do Finanças autorisn o Poder Executivo o. Vem 1\ Mesa, é lido, e estando apoiado pelo
conceder no Dr. Alcides Catlio da Rocha Me- numero do n.ssignuturas, vae o. imprimir paro.
eirado, bibliolhecario dn Escola •le Minos do entrai' na ordem dos trabalho o seguinte
Ouro Preto, um anuo de licença com o respectivo ordenado pa.ra trntu.r de sun. sa.ude anele
PROJECTO N, 46 DE 1895
lhe convier .
A Commissiio, considerando ~no esse func·
O Congresso Nacional resolvo:
cionario publico provou com o.tte•tado medico nü.o só a. mulestia do que, .·afro o suo. gt·a- Art. 1.' Os 11inistros do Supremo Tri·
vidlvlo, mns ainda o. necessi,litdo da licença. bunal ~lilitar teriio os vencimentos divididos
pnm tratar de eua cura, ó de parecer ~ue o. om orclenado o gratificação de oxerclclo.
J•oforida propnsiçiio seja submettida ó. d"Iibo- § 1.' A gratificação do exercicio 'f"'a •
raçiio do Senado para sOl' approvad11.
idc11tica i1 dos juizes do Supremo Tribunal
.
Snla das commissões, 5 de outubro •I e 18(15, Federal.
-Costt' ~l;evoclo.-J. S. Rego .McJllo,-Loito
§ 2.' O ordenado dos Ministros militares
c Oiticicc,.-Gomes tlc Ca.~tro,-Ramiro Bar- ,91mt diverso, segundo ns respectivas Jl'!ltentes;
celtas. ~Lcopolclo d11 BulhéJC$. -Jllor,ws Bar.· o o "'"·""o dos Ministros, juizos togados.
ros .-J. Joaquim de Sou;a,
I. Será paro os ministros militaJ-es o
qua11tum do suas vantagens, do Exercito o do.
N. 172- 1805
Armada, quando som commissiio: o
A' Commissiio do Finanças foi presento 11 U. Para os Ministros togados o quantum
proposicã.o n. 70, deste n.nno, dn Cnmnru. do; tmham os juizeo do Supremo Tribunal FoDoput.udos, nutoriznndu o Podor Executivo n. dol·al .
conceder n Antonio Leonardo <lo Menezes Al't. 2.° Ficnm revogndns 'ns disposiÇões
Amorim, i• oscrlpturario do 'fhesouro No.cio- dos urte. lU o 17 da lei n. 149 1 do 18 de julho
· N. 171-1895
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de 1803, e qunesquet• outras om contrat•io tis 0 SR. .'RANOISCO MACHADO - Portanto,
detorminndas por esta lo!.
St•. Prosldcnto, ó debalde quo os nutot•c• do
S. R.- Sala d11.q sessões, 7 do outubro do tologramma procuraram olfondot• os que con1895. Co.•Ua Jl:cvcdo, -I~ircs Fel·rcim.- E, corromm com o sou voto om lavor daquelle
ll'ímdcnholh.- F. Machado.- Cru:,- Au ... projecto.
tonio Baena,
0 SR. COsTA AZI~VEDO- Quasi a metnde dos
senadoras pt'Osentos.
O Sr. F••nnciRco 1\lachndo Sr.Prcsidento, hoje li em um dos nct•oditados 0 SR, FRANCISCO 1\JACII.LDO- 0 ert'O om QUO
orgãos do publicidndo desta capital, o soguinto lnbat':l o telogt•nmma dos referidos Deputados
reproduz-se no do iUustrc Governada!' quo
telogmmma:
o
« Pn.rá, 5- Snudo-vos. A noticia tclcgr!l.- recebeu som critica e nello se Inspirou.
pbica nnnunciando a queda do prqjccto de re- Niio, Sr. Presidente, niio ó o pt•qjectc quo
visão do :n•t. O• da Constituição Federal Joi autorisa a lntet·vençiio nos llstados, ó o
recebida com entbuslasmo pelos bons t•opn- art. G• da Constituição. (Apoiados,)
blicanos e amigos da ltopublica. l'elicito-vos Portanto, a que voem as raJadas sopradas
por niio ter sido ainda desta vez falso;~ do o contra os quo ncoeitaram o projecto!
rogimon consagrado pelo estatuto de24 do fo. E tal ó o horrot• da confusiio commettlcla
pelo telogrammo. que o illustre Governador
vereiro.
deprehondeu
dos seus termos que se tratava
Viva a Republica !
da
relbrma
da
Constituição como elle bem
Mannos, 2 de outubro de 1805.-Eduarrlo
o dó. a entender nos seguintes termos:
Rtbe1'ro, Governador ».
Sr. Presidente, este telegramma evidente- c A' noticia telegraphlca annunolando a
mente se t•efere a um outro ~ue foi dnqui queda do projecto do ··evisao do arl. a• da
ex~orlido cm 21 do agosto dtzendo o se- L'onstituiçifo Federal foi recebida com enthugumto:
siasrno pelos bons rcpublictmo .f o amigos do.
Republica.
:~o
•Rio, 21 de agosto - Governa•lor do Aml\Ora, St•. Presidente, semelhante enthu·
zonns.
slasmo só pódeter o elfoito met•ecido de tazor
. O Senado discutiu um projecto do ln· rir a quent s:Lbo que o projecto niio tratava
tervençiio nos Estados, aUiliLZ tentativa do de t•ovisiio constitucionnl, mas unicamente do
anniquilamonto da Fcdoraçiio Republicana satislllzct' a um dos preceitos eonstituclonaes
Braziloira.
qual o consignado no n. 34 do art. 34, que
A ap~rovaçiio dessa prqjecto importará u.utol'.isu. o C~ngresso o. decretar as leis oroa·
na reol!sação do sonho dos caudilhos Sil- nica.v para a e:cccuçao completa da Constl•
veira Martins, Saldanha o sous adeptos. tuiçao.
Espera-se que essa aberração cala no Senado
e coso passo morrel'ú. na Camara, oode os rs- 0 SR, GOMES Dili CASTRO - Ellc niio sabe O
republicanos llrmes, estiio promptos a ro· proce;so p&rl• a revisiio da Constltuiçiio 1
pellil·a.
O SR. FRANCisco MACilADO - E' só com &
A Fedoruçiio ó uma roalidndo ainda que conl'usiio <tuo posso explicar o onthuslasmo
poso aos sobastianistas e barõos <llsll•rcados quo ao illustt•e Gov,"'nndor do Amazonas
em republicanos que npressadamente qum•iam causou a queda ola projecto quo apenas teve
amnistiar os revoltosos. Niio 1 Ainda destn. por 11m a rogulnmeut&.ç~io do nt·t. fi',
tcnt,.tiv~ a ltepublica sahiri• lncolumo, paio
Igual injustiça se faz a mim e ao meu cal·
que os republicanos do Amazonas podem lega
de ropresentar;iio, que sonta-so a mou
estar tranquillos.
lado, no que ros,POlta a amnistia. Quem lar o
Saudações, - Dopn tndos Salyado c Filo lo que sobro olla dtsse o telogramma ba de acrePires».
ditar que só eu e o meu ltonm,lo collega do
Sr. Presidente, este telogrnmmn que pt•o- roproscntaçiio votllmos por elln, quando foi
vocou o do illustro Governador do Amnzon•s clla aqui Ulllmimemente votada, tendo apeque li ~Casa, no qual so qualifica de aUflaz nas havido votos divergentes na maneira de
tentativa o projecto sobre a intet•vonçilo nos usor dolla, pois quo uns a quol•inm plena o
Estados, ó quo d~ a entender que a ldéo da outros, a mlnorta, punham-lho restrlcçües.
lntervcnçiio foi croada ou lembrada pelo pro· Ora, si por termos votado a amnistia mo·
jecto, quando, St•, Pt•csldente todos saliom e rocemos ser consltlerados como lntbnsos n l\c·
ó a vcrtlado, que a iutorvcnçiio nos Estado• é publica, ontiio ó preciso ser coherente o conpreceito constitucional,a ""i" rcgulamontaçüo sidorat• do mosmo modo o Senado lntolro.
apenas dizia respeito o pt'OJocto.
E niio ó sú o Sona(lo,porquà com cllo acham·
O SR, Com\ AZEVEDO-E podida pala Pro- so todo~ quantos compt•ehondem o quo ó
sldcnto da ltopttblica na sua Mensagem.
amnistia.
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Mns, voltomos à quostiLD dn intervcnçiio, n presentação essa que ainda ha dous dhJS rol
!•ospoito dn qunl t•io contrnriatlos se mostram HoguidiL tlc outra do. mesmo. proveniencio. con·
os aignn.tal'los tlo tologru.mmn..
tro a ie~alidodo dos poderes municlpaes.
Sempre pensei, ;>,•. Prosidonto, que in maia Ora, S1•, Pt•csldcnte, tendo essas roprescn·
acortndo admittín1lo a regulamontnçüo do taçõcs por fim provocar do Cong1•esso lei sobre
nrt. 0" do PI'eforencla a deixnl·o, como se 11 intm•vonçiio no ilstndo, evidentemente de·
a.cba., naB suas expressões vn.go.s, pn.ra ser in· monstram que os seus autores niio ostüo do
\ei'pretndo, como até aqui o tem sido pelo nccordo com os que nego.m o dil'aito de ill;tCL'""
poder Executivo.
· vençiio principalmente ao Podot• i.egiSlnE tanto mais razonvol, mais acortauo tivo. ·
nchnva o que determinava o projecto, quanto Accrcsce o.indn. que o pcl'iotlico Amazonas,
na concurroncin do legislativo que alie prcs- que e o orgam politico~~~ parcinildude n 9uo
CI'evla, tínhamos a discussão declarada, nm pia pertencem os autores das rept•csentru;ues,
o franca, discussão aborta cm que podi11m t'rancamente se m11nifcstou pelo projecto so•
tomar parte niio só os representantes dos Es- bro a reguiamontaciio do a~•t, fi', considcran·
tados, como a imprensa e a opiniüo publicn do·o medida neccssoria e snlvodora da auto•
por e!la mnnilésta.úa (apoiados) ; no passo que nomia dosEstados.S;io os seguintes os termos ,
entregando·so a interpretnciío desse artigo, em que se expt•imc:
como se tem feito, ó. íntelligencia unica do «lntm•uençtTo 110s Estados,-Abo.ixo tranCbel~ do Executl vo, teremos do ser muitas screvemos o projecto apresentado pela Com•
vezes surprehendldos com 11s intorvenÇ~ies missão Mixta do Congresso Fe•let•al, regulando
o art. 0' da Constitulçiio de 24 de Fevereiro
que baixarem de ltamaraty.
definindo a competencia dos Poderes PuOSn. CnnisTtA~O 0T1'0~r-CQmo temos sido eblicas
para intci'vircm nos negocias esta•
muitllll vezes.
duaes.
Omodo do nos pronuncini··mos sobro o pro- Essa ioi que vem sntísfnze!• uma necessidade
jecto de íntervençao de modo algum póde pnipitnnte do systema l~derativo, vem tam·
desmentir os princlplos republicano• e o nosso bem de vez oppor embnracos a que os títeres
respel!o 1\ ConstltUICILO Fell•ral, cujos pi·ccoi- nllll administrações estnduacs, pretendam se
tos procuramos e procuraremos scmp••o de· pel•petun.t• nos respectivos governos, esquecitios de que a perpetuidade só é comp1~tivol
vid11mentc acatar.
E, si nos occupamos hoje desta questüo, é com o regímen dccahido, cujas virtudes con·
isso •levhlo a termos liúo em importnnto ar· demnam, só lhes aproveitando os vicias nu·
giío de puhllci<iado desta Capitnl as seguintes morosos.>
linhllll de que fez preceder a publicaci\o do E assim por deante, >cm haver nada mais
telegramma expcdtdo pelo Govet•nador do expressivo em fnvor da intervenção, ou
Amazonas, ao qual nos temos referido:
melhor, da I'egulumentnção do nrt,O"tla Con·
•Ao n011so chefe Senador Q. BOCilyuva stituição.
dirigiu o seguinte toiegramma o illustre Go- Poi·tnnto, nilo lbi exacto O Pai: quando
vernadot• do Estado do Amnzona.s,Dr .Eduat•do afirmou que os representantes do Amazonas
Ribeiro, cujo espírito republicano, firmo o sã.o uuanimcmc»tc :wlidario:; na Cmum•a dos
patrioticamente nelie se l'ovela,de modo mais J)tlJ>Utmlos 11as q~.testües fmulmucntae.<; da pnlitranco e mais Jouv&vot. Por elle terão os tica republicana, entro us qunes comprohende
nossos leitores occasiao do verifica!• a dlscor- n. da lntO!'VenÇliO do Govci'no Federal nos Es·
dancill em que ostli o distincto Govorntldor tados.
com o voto dos represontuntos do Amazonas Assim pensnndo, fa.ço honra aos t•ept•csenno Senado, que o. seu tui'Do se acham divot'- tantes do Amazonas quo.decerto, niic lovllrito
cludos do modo de vm· dos Deputados desse a ~em so presuma, siquer, que SS. Exs.
Estado, unMimemento solidarias na Cnmara pensam de um mario e procedem de outro cm
dos Deputados nas questões fundamon~tos dtt diametral oppo;içiio pedindo por meio do rc·
prosontuçiio o que ncglll!l com o voto.
politica ropubUCJJ.nn.~
Ora, St•. Presl!Jente, niio e oxocto que, pelo Tenho chegado ao mou fim, Sr. Presldcnto,
menos no que respeita 1\ qucstüo da inLei'- e o Sona~o mo relevar•> o tempo que lllo rou·
vonçiio, os roprosentnntes do Amazonns sejam boi com o unico intuito do restabelecer a vor•
unanimemente solidarias na Camartt rios Da~u dade. (Mui/o bem, muito bem.)
taclos; e, p11t'n. Pl'Ovar a. inexnctitlüo,bnsta Jitzer

mençiio do que dous Deputados lU. o um Se·
ORDEM DO DIA
n~dor aqui, tecm coliauorudo om uma I·opt·esentn~iio 1locumenta~a que, por lntormcdio
dWl Mesas desta o dnctueihl Casa do Congresso Entra. om 3'' discussii.o, com ns mnemln.s,
foi enviada li Commissiio Mixta contra a ic· n.pprovn.dns om 2\ n. proposição tln. Camnra.
ga!ldade do Podm• Logislativó do E•todo; re· dos Deputados, n. 51, do !SU5, quo lixa o.
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dcspcZ11 do Mlnistcrio da Marinha, para o oxcrcrclo do 1890,
O Sn. CoSTA AzEvr~vo (pnla o>•dcm)-Sr.
Presidente, como relator dn Commissiio, encontrei um engano na rubrica 7, !'eferente a
audi torla.
A Commlssiio pediu que n verba ficasse cm
13:150$, c a emenda diz 1•1:400$000.
Apresento, pois, esta sub-emenda á emenda.
Vem á Mesa, ó lida, apoiada e posto con·
junctamente em discussão, que se encerra
sem •lebate, a seguinte
Sub.emenda ii emenda approvada á rubrica 7. Auditoria.
Reduza-se a verba a 14:400$000.
Sala das sessões, 7 de outubro do 1895.Costa AJeuedo,
Postas á votos siio successivamente approvadas as emendas que ,ln o lm viam sido em 2"

dlscussiio, salvo a sub-omonda do Sr. Costa
Azevedo, a qual é tambem approvada.
E' a proposiçiio, assim emendada, adoptnda
para ser devolvida á outra Camam, ln•lo
antes iL Commissiio de l~edacçiio para redigir
as emendas.
Continua em 2• discussão o art. I" do projecto do Senado n. 40, de 1895, que autorisa
o Governo a intervir no Estado de Scr~:ipe
afim de assegurar o cxercicio da Assemblén
legislativa installnda a 7 de setembro tle !89l,
na villa do Rosar•io o o do Poder Executivo
ao corGnel Antonio de Slqueira Hot•ta.

o Sr. VIcente 1\laebndo-Sr.
Presidente, o proposito do Senado, ou do uma
parte do Senado, em relação ao projecto orn
em discus•ão, ficou ,POrfeitllmente consig-nado
na votnçiio que aqru teve Jogar em t•elaçiio ao
requerimento apresentado pelo nobre Senador
pelo Rio Grande do Sul: quer·se julgar dos
Jactos de Sorglpo wrlcamente pelos nllognções
feitas por uma das portes sem absolutamente
haver audlencia da outra.
Estão esses que pt•etendom a intervonçiio
no Estado de Sergipe cm pleno direito.
Agora, aquelles quo entendem quo o projecto fere de frente os principias tederativos,
aquelles qne entendem que o projecto viola
aqui !lo que já foi vencirlo pela Casa, estiio
tambem no pleno direito de negar o seu voto
a este projecto, o de combatei·O na tribuna.
E' o que vou fazer.
E' admiravol, Sr. Presidente, a tonncldndo
com que os doutoras do constlt.ucioll!ll!Smo
Intervencionista trabnllwm para firmar o
principio da intot•vonção dos p01leros da
Uuiiio nos Est:ldos. l~ste projecto •h\ uma
provu cabal do~sn tonacdiatlo.
'
Sabe todo o Senado o modo como Jbi nqul
rcpellldo o projecto que tratava da regula-

mont.rwiío do nrt. 0'' dtt Constlt.niçrio, o a tlos(leito uO tudo qunnto fiO tom dito no presento
dob:Lte, nlmJa niio me pude convonecr do que
este pr•ojecto constitua maioria nova, que
niio tosse provista por nquolle projecto, que
fui regoitado.
Ntto !levo, porém, entrar na discussão do
merito do projecto sem ft~zor uma pergunta:
-Julga-se :t Commissão mixto. ainda com
todos os.podores neccssat•ios p<Lra estar dando
pat•ecot•os sobro as questões dos Estados, do·
pois da rejeição do projecto, que aqui
apresentou?
Essa. Commlssüo mixta não teve um
caracter transitorio, um caracter temporarlo
para estudar a quostilo da intet•voncno nos
Estados, o niio nprosontou o seu projecto,
projecto que foi repellido 'I
Tomou a si a Commissão o direito do se
constituir cm Commissão permanente, em
Commissilo do inquet•ito sobre todos os factos
que se dão nos dlvor.;os Estados da Unliio 1
Pnrccc·mo, Sr. Proslrlentc, que O< poderes
da Commissiio mixtn desappareceram .••
0 SR. COELHO E CA~IPOS -Niio apoiado.
O Sn. VIOE:-Im MACHADO.. • o desapparecomm pela rejolçrio que o Senado den ao
prnjecto que clla apresentou, depois do
estudo dns diversas qucstü,s dos Estados.
Nilo estive presente á.s se•sões cm que no
Senado se trntou dn nomençiio da Com missão
mixta, mns paroce·mo que olla não podia ter
outro intuito, senão o tle reunir os elementos
dns duas Cn.sns do congresso, para ver o meio
de tornar viavel um pt•ojocto de lei, q'!.e re·
~nlnsse

todos os casos pnl'a a soluc;ao das

questões, que se dão nos Estados.
A Commissüo, no desempenho desse dever,
estudou o·• di versos p11peis sobro as questões
pnrticnlares, que lhe foram presentes, c entendeu dever nprosontar um projecto, que·
englob'""'" todas as hypotbeses.
Apresentou esse pt:ojecto 1\ con~ldoraçiio
desta casa, es~o proJecto consogmu passar
em 211 discusfllio. mn.~ na 3·1 discussão Joi es·
trondosnm•·nte re,ioitndo pelo Senodo.
A Commlssiio nindn. se julga com poderes
pnra continuar· n agir nos questões dos Esta·
dos? Se nilo se me provar que esta Com missão
adquiriu nm caracter de permnnencla, ou
resor·vo-mo o direito de julgar que ella está
exorbitando do mandato que recebeu.
Na qusttio espociiLI de Sergipe, no esturlo
dos fuctos que nln se deram, ou nüo entro,
nem quero n.bsolutnmonte ent.rnr.
.
Entendo que não ó o;ta n J'uncçiio do Con-

gres;o Nacional; entendo que ·.a attrlbulç•1o
d!uln. nns pode~rns diL Uniii.o veto rwt. fi\ nü.o
pódo absolut11mente colher par11 o cnso CS·
peclal, qno pela Commissiio mlxta foi !\coito
como fundamento deste prqjocto,

SESSÃO EM
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A !ntcrvcnçüo dos poderes d~ União para
mnntot• a fót·ma ropub!imtnn fedomtiva dos
Estlldos, de certo qno níio ó Isto q uo so quot•
fazer passar:- o <llr•lilo do a União ln ter·
vir no roconhecimcuto dos JlPdcrml do Deputados cstaduncs, do roconhecor a legit!·
midtula dos rPpl'csontllntc\Ól do Poder Ex.ccutívo dos EstlvTo3, e o.Hnnl úo conta.s, do ln ter·
vil• na. economin. tia. org:mis(LÇÜ.O dos Estados
da Unilto. Nem o art. G' da Constituiçiio
pot!erin absolutnmcnte protondor ntlin"ir
esto o.lvo, o não podia pretender n.ttingil·o,
porque si o fizesse t~nnullaria absolutammHc
o l'rinciplo fedm•ntivo, e tornaria os Estados
mura dependencia dos pot!eres da Uniiio·
Por occasiiio da <liscus>íio do projecto t•egulamcntando o urt. G", o honrado Senador
pelo Rio Orando do Sul apresentou diversos
casos, c pediu para ellcs solução, <liante do
projecto apresentado; e resposta al~uma foi
du.dn., porque posltivnme~t2, dontr~ d9s res-
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0 Sn. VICENTE MACII.\DO- Diga·mo V. Ex.;
supponha que se reune nqui uma Assemblóa
manifestamente ft•audulontn, contra o voto
(IXpresso dos comicios clattorn.es, e que caso.
Assombléa fi•~tudulonta consegue verittcat• po·
tl.eres e cstu.belecer~so como Congresso No.cional:-qual era o poder que V. Ex. Iria
procurar para verificar a legitimidade dessa
Assombléa 1 Sorti di !ferente a Constltulçiio rios
poderes uos Estados confederado.<, daqueUa
que é na Unliio Y
A União só tem o direito de int•rvir nos
Est:~dos, pnra ·manter o regimen federativo;
o pm•:~ isso ou só encontro dous casos :- e,
quando um Estarlo governa manifestamente
sem Constituição, ou quando eUe tom rompido
as suas relações e oc separado dos poderes
constituldos da Unlilo.
Neste caso, eUe rompeu os laços fcderaes, e
a Uniiio tom o dil•eito do intervir,
E' esta a intwvonçíio que prescreve o
trictos tCl'ffiOS !lU.S dispoSICfJCS COOStltUCIOOUe:i a•·t. G" da Coustituiçiio.
ninguom poderia d:n· resposta a isso.
O St<. MESS<AS DE Gus~rÃo-E quando temos
'
Podem os poderes da Uníiio dentro dos li· um dictador no poder 1
miles dasattribuiçücs que lho >iio confor\flas o SI<. VICENTE. MACllADO- o que e que
pelo art. G', constituir-se em porlcr llseali- V. Ex. chama um dictadm• 1
sador• rla legitimidade dos poderes dos Es· Dlctaolor. de certo é a Governador de AJatodos!
gôas, que foi eleito pelo povo desse Estado,
Niio, absolutamente niio; e o contrario que l'oi reconheci<lo pelo respectivo Congresso,
acarretaria absur<los, como passo a demons· a quem V. Ex. quer agora impor, como sutrar.
premo arbítrio da legitimidade com que elle
Imagine v. Ex .. Sr. Prcsidanto, que em exerce o Governo, o Congresso Federal! I,,.
um E:;tado qualquer. do encontro aos prin· V. Ex., acha que devemos passar por oima
cipios estnbelooidos na respectiva Constitui- dos poderes constitucionaes do Estado de
ção, se eleja um Governador manifestamente ,\lagôas, que devemos fazer abstracção de sua
incompatível ; o Congresso do Estado, qrre Constituição atlm de conhecermos da legititem pOderes para reconl,ecer n oleiçiio desse midade ou !ilegitimidade, do Governo da·
representante do Poder Executivo, verifica quelle Estado ?...
os poderes conforirlos pelo voto dos eleitores, Não sei se isto é o que se chama respeito
o investe do supremo poder dentro do Estado ao r·ogimen federativo ... (Pausa),
a esse cidadão que, como disse, era. mani... Sr. Presidente, vejo niste tudo o proposito
festamente lncomp:~tivol, de nccordo com a firme, inequivoco, inabalavel de annullar o
Constitulçiio do listado. Torú. o Poder Le- principio federativo consagrado em nossa
gislativo Nacional, tcrú. ()Poder Executivo Consti tuiçíio,
Nnoional, tcrilo os poderes da União, em O que se quer, Sr. Presidente, e o que se
summa, attribuiçilo para intervirem no Es- tem <lito milhares de vezes e com fuudn•
tn.du, contra o reconhecimento tla ~bsem· monto, é tornar o Congresso Nacional o arbi·
bléa, que tem poderes legitimas p:tra veri- tro dos destinos dos Estados, estabelecendo-se
ficar a elelç;1o, e que, em virtude rlesses po- um parlamontnrismo perigoso ~ara adquiri•
deres rleu a posse no Governo a um cidadiio rem importancia, certos candtlhetes politl·
quo nunca poderia tol-o, porquanto era in- cos, para que com t:.cilirlnde possam pôr e
compntivol pela constituição <lo Estado I dispor dos Governvs dos Esta~os.
O Congresso Nacional é competente pnra O Sn. MESSIAS PE GuS>tÃo- E' o contrario
verificar a lclltlmldadc da ASsemblóa do Ser· disso que se quer.
gipo I
0 Sn. VICENTE MAOIIADO - Si, neste moO Sn. Motu.Es BAnnos-Entiio quem ó i
mento, prendesse a minha nttençiio o caso cs·
O Sn. VIDENTE MACHADO- E' o povo de peclal de Alagôas, eu daria a V, Ex. resposta
completa e perfeita,
Sergipe .. ,
O Sn. MoMll:S B.\RROS - Juizes de si mos- Sr. Pr•esidente, affirmando, como tenho af·
ftrmrulo, que a intervençiio que a. Unlio póda
mos!
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oxel'Cor nos Estados, dentro do. Jottra úXpl'úS'a pnsso a úxpor, ú quo deve merecer n nttenção
da Constituição Federnl, ó unicamente nquolln de todos uquellos quo estudam do unimo
que se refere ó. fórmu republicano. federativa cnlmo e desprevonirlo estas cousas.
em si, estranho quo se apresentem no Con- Si ha crime no modo porque nttontaram
g1•csso casos espec!nes, como este constante do contra os poderes do Estado de Sergipe, a
projecto, que ora occupn a nossa nttenção ; o Constituiçuo Federal forncco os meios nacosque absolut·,,mente não se contém dentro das snrios, determinando que o Poder .Jud!cinrio
hypotheses do nrt. 0'.
Fedem! conheça do fiLcto o intervenha do
Tenho confiança, Sr. Prosidento, quo o Se- nccordo com o a1•t. 50 n. 3", lottra b, da Coonado, que J•eJeitou o projecto, que continha stituição du União.
medida gorai em relação no nssumpto quo Assim, desde que o Supremo Tribunal Fcora se debato, tnmbom ha de regeitar o p1•e- dera! appurcce e reconhece a não ex!stoncia
sente projecto, quo tl'ILta especialmente do do del!cto, m1o vemos, niL nossa Constituição
caso quo tliz respeito ao !Mado do Ser- uma só disposição que aut01•ise a intervenção
gipo.
dos poderes tht União nos Estados.
Isto, St•. Presidente, ti o que lia de aconte- Os poderes, que em um Estado dado, ostão
cer, porque niio pódo esta corporação, repJ•c- agindo, por mais vohomentcs mesmo que sescntante directa da soborania dos Estados, jnm os protestos contra sua logitimidade, são
concorrer para um facto que importa na an- poueres Jegitimos, são poderes que devem ser
nullaçiio completa, pe1•feitu c absoluta dossa acatados e respeitados pelos poderes da Uniiio.
soberania.
(Da diverso.< aparlc.<.)
Entra os casos de Sergipe, Alagôos, Bailio. E' preciso que se dtga gue em Sergipe não
e Amazonas não ba ditferença substancial, ha duas Assembléas, nao ha dous Uoverapenns uns cnsos sü.o mais extensos do quo os nndores.
outros:uns relerem-se apartes de certos o de- Ilm Sergipe, bo. uma Assembléa, no pleno
terminados poderes, outros, como o de Ser- exorc!cio de suas attr!buições, e que funcc!ona
g!pe, referem-se a todos os poderes do Es- dentro dos termos da Constituição,ha tnmbom
todo.
um Poder Executivo un!coquetambem !uneJulga-se o Congresso Nacional, julgam-se os clona sem embaraço c regularmente.
Poderes da Unliio no direito de inteJ•v!r no Em um momento dado, é exacto quo bouvo
Estado da Bailio. ou no do Am>zonas, para duplicata de portares que entenderam que
conhecerem da legitimidade, com que foram •leviam agir dentro do llstado, contestando a
reconhecidos alguns membros das Assemllléas legitimidade dos poderes qne alli ató agora
desses Estados 'I
subsistem.
Nilo; absolutamente não, po1•que isto seria Pérgunto aos illustresmembros do.Commis·
o maio!' de todos os absurdos, o mais gros· sáo mixla: subsistem estes poderes!
seiro do todos os attontados.
Existe a Assemb!éa do Rosario!
Em relação a Sergipe, a unlca dilferença Existe o Governador do Estado de Se1•gipe
que ba,ó est.: é que se inquinam do illegit!- contra nquello que está e!fcctiv~tmente exermos todos os pode1•es const!tu!dos no Estado. cendo o pot'er em Aracajú I
Tt•ata-sc evidentemente de um caso, cuja Não sei, Sr. Presidente; é um poder pia to·
solução só pódo seJ• confiada aos poderes do nico; é uma assemb!éa que se diz que existe,
mesmo Estã.do.
mas que não legisla, que não Cuncciona, que
Dh·-me-hão aquelles que subscreveram o niio tem outra oxistencia sinão nas reclamaparecer da Commissiio m!xta, aquellcs que çües, que foram presentes á Commissão
defendem a !ntcJ'Vençiio no Estado de Sergipe: mtxta.
- ó justamente o que se litiga, ó ,jus- Onde está essa duplicata de poderes 1
tameu'te o que se discute, a legitimidade de Sr. Presidente, penso, como pensam todos
todos os poderes do Estado; si a Assem- nquellcs que amam ·o regimen federativo,
b!óa, quo tem a atMbu!ção de reconhecer que o quo1•em verdadeiro, .que é muito mais
os poderes do GoveJ•nador, tambem ó !llegi- curial,ó muito maisncceitavel reconhecer um
timo., si o Trtuunnl, que podia conhece!' dos poder, que de·facto age, exercendo attributcrimes commetti<ios co~tra ~s Poderes do Es- ções constitucionnes, nindn que possa ser sustado, lambem foi arbltrarmmonte, do modo pottnda ele fi•audu!cnta o. sua origem, do que
violento reformado por actos do Governador lr-Bel:mçaJ•perturbaçiio n'um Estado, us~tn
dito de Cacto, qual é o Podo!' dentro do E~· do-se uma intervenção indeb!ta, !nconstitutado, que poderá intervir, no sentido de res- c!onal,como ó esta, que se pretende empregar
tabelecer a vsrdatle const!tucional1.,.
com relação ao Estado de Sergipe.
Sr. Presidente, em artigo concettuos!ss!mo, Creio que o Senado niio constitu!r-se-bn em
que li bojo nos entrelinhados do um <los arbitro, p:tl'O. conhecer da legitimidade ou
.1o1•naes d!ar!os desta Cll.p!ta!, o nss!gnado polo Uleg!timtdade da nssemb!óa de Sm•gipo.
Sr. Dr. Fol!sbello Freire, encontro o que O Sn. DOMINGOS VtOBNTEdti um aparte.
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OSr. VICENTE MAcliADo- V. Ex. não en- 0 Sit. VICENTE MACIIADO- E' preciso não
tendeu; eu disse que em prcferlvel acceitar o tor uma j urisprudencia para um caso e'
conselho dado por um illustre mngistmdo outra para out10s, porteitamente identicos.
americano, respeitando o poder de facto, que Tanto fuy, que se trato do 4 Deputados como
pela sua existoncia e peta tolerancia do povo da Assembléa inteira.
mostra que estil mais ou menos de accordo Para mimocasodoSergipe em nada dilfere
com a opinião publica, ainda mesmo quo a do da Bahia.
sua origem seja Uicgitima, do que levar a O SR. FM~Cisco MACIIADO- Supponha
pertUl'baçiio aos Estados .••
V. Ex. que ó o Poder Executivo autorisa•lo
0 Sit. DOMINGOS VICENTE dó. um o.pa.rte.
a · intervit•, porquo meio vae verificar os
O Sn. VICENT;J MACUADO - Em Sergipe factos 1
quantos Govel'nos ha 'I E' preciso dizer, que 0 SI<. VICENTE MACIIADO -Eu nilo estou
não ha 2 Governos, nem ha 2 Congres~os : um dando •liroito ao Podo!' Executivo para in·
é de existencia platonica, absotutamcnto niio torviJ•, mesmo porque entondo que a inter·
governa sobre cousa alguma, não tem um vonção do art. 0' attribnlda aos poderes da
pedaço de territorio de Sergipe.
União pai'« re>tabelecer o regimcn federativo
so limita unicamente em que o caso de
0 SR. LEorOLDO DE BULIIÕEs-Nüo govema perturbação
possa atrectnr o regimen fedo·
porque o niio deixaram, porque a força fede- rutivo, como no
caso de um Estado viver som
ral intorveiu.
Constituição, e no de romper com os laços
O Sa. VICENTE MACIIADO - Essa ftlrça está que o ligam ao centro, não ê o caso de legi·
continuando a intervir ató bojo 1 O que ó tlmidade do Deputados ou do A•semblóa. ou
exacto é que 110 pretende que a Uniiio vá in· de Governadores.
tervir no Estado de Sergipe, que tem à ''!a o SR. ~'RANcisco MAcnAoo -Quem é o
frente como Governador o Coronel Valiadao juiz nesse caso 1
exercendo sem contestação a.s suas attribuiçües constituciono.es. e a Asscmbitía que está
O .SR. VICENTE. ~(,\CIIADo-Ha pouco, SI• .
runccionando regularmente.
Presidonto, figurei u.l!la hrpcth<llHl que póde
.
dar·se e para a qual Ja )ledl remedia aos dou·
Desejaya nt~!la fazer uma pergupta. tores que querem a mtorvencão do art. 6"
Sr. Pl'6sulente, tmagine V• Ex., e,1sto nao é deste modo originai. Imagine v. Ex. que se dó.
facll para quem co~bece a mo~osid~de com uma eleição em um Estado de um Presidente
que correm os tramites a que suo SUJeitas o.s manifestamente incompativel de accordo com
leis neste pai~, que ªuranto du~ sessões do a constituição des;e Estedo, mas que todos os
Congresso NllCionolnaose tempodid~_re~olvet• poderes, a. Assemblóa, os Tribuna.es, todos
U!D" lei como estn qu~ manda a Umao mter- aquelles que pela constituição podem inter·
vtr no Estado de Sergipe, pa.ssando o per1od.o vir para o reconhecimento da legitimidade dos
governal!lenta.l ~o .Governador ~u do Pres\· poderes deste representante do Executivo,
dente C1;1Ja legitimulade se q~cst10na. e cste.ja sancciona.m a presença delle no Governo, a.
tem_elmto s~u ~ub>ttt:uto, a.mda s~ JUlgara a acceitar-se-a. pratica da intervenção, como
Uniae com direito de mtervir depois de largo quer a Com missão mixta e aquelles que vo·
espaço de tempo, tendo .se demonstrado que o taram a favor da. regulamentação do art. 6'
povo sanccionou e legitimo~ esse GoTerno. para serem Joglcos e coherentes Jlilo de ad·
aind~ que tenha tido seu prmcipio pela. im- mittir que os poderes da União teem o direito
posiçao da força 1
de intervir pam retirar do Governo nquelle
o SR. EDUAIIDO W,\NDENIWLII- O poYo en· que não póde legitimamente estar alli, percampa tudo.
que a .su~ _entrada no cargo feriu de fref!te a
0 SR. VICENTE MACliADO- E' umo. cousa Constitmçao doEstad~. Mas pód~ dar·se tstoY
multe fucil de dizer e ditllcil de vir contestar Os poderes. da Uniao podem 1r reconhecer
por meio da discussão.
da legitimidade ou illega.lirlade com que o
,
representante do Executivo estadual está oc·
O SR.

FnANOISCO

MACHADO- Du. um cupa.ndo o cargo, qun.nllo todos os podol'CS do

aparte.
0 Sit, VICENTE MAC~IADO "7 Eu estou fi~ll·
rando uma hypotbese, mas Já que V• Ex.
me dá este aparto eu pergunto; jUlga que
o Congresso Nacional tem o direito de ir ve·
rificar o. legitimidade dos Deputados, cuja
legitimidade ó contestada e que foram reconbecido.s pelo Congresso do Amazonas?
0 SR, FRANCISCO MACHADO -Não Senhor,

Estado toem·se manifestado 'I
O Sn. LEoroLDO DE BULI!ÕES-Os poderes do
Estado teem sido aniquilados
•
O SR. VICENTE MACHADa-E' uma phrase
que não corresponde a cousa nenhuma.
o SR. LEOPOLDO DE BULIIÕES-0 Governo
está róra da Capital, o Poder Judiciaria tam·
bem.
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0 Sn. VICENTE MAOIIADO-EU troto om thoae Eu quero ver, Sr. Presidente, logo depois
e peço a V. Ex. que me dil a resposta, se q uo por um aresto do Senado l'edoral flcat•
acha que a !ntervençiio do art. 6' vae ató ao vorillcnda a pratica e o direito da lntorvonponto 1lo Governo da União ter o dh•e!lo de çüo dos poderes da Unilio nos termos em que
Intervir para vel'lfioor a legitimidade da eiio ó agora solicitado, ou quero ver a Commissão mixtn. quo so ,Julga com poderes oxtcn·
elelçüo ...
sos
o permanentes, ir du.r p!Lrecor t~obro n. le·
0 Sn, LEOPOLDO DE BULIIÕEs-!sao Ó ditre· gitlmidado
dos quatro ou seis Senadm•es que.
rente.
sojulg11m esbullmtlos om vh·tude do dolibe·
0 Sn. VICENTE MACIIADO- .. , do Governa· ração do Senado hahh1no ; eu quero ver a
dor1 Houve um poder do Estado que reconhe· Commlssiio mixt11 dar pa1•ece1' sobro a loglti·
ceu o Governador, mas o caoo da Assemb!éa ó midado dos poderes do DoputD.,los que func·
ditrerente, como ae.p6do verificar a legitimi- cion1Lm nn. Assombtéa. do Amazonas, onde se
dade destD. Asaomb!éa que se diz usurpudom 1 accusa que Ires ou quatro Deputados entra·
0 Sn. LEOPOLDO I>E BULIIÕEs-Ninguem está ram ali i saltando por cima dos que foram
oleitos.
veriflcundo •
O Sn. VICENTE MAOUA.Do-Não ó outro couO Su. Fuo~.Ncrsco MACIIAoo - Entraram os
sa aenilo verificação de poderes quo so quer que tiveram maioria. V. Ex. não deve dos·
fu.zer. Paro que até se trouxeram as netas, presar o numero nesta quostão.
veriftcundo-se como se tinha feito a apuraçiio O Su. VIcmNTE MACIIADO- A questão ó de
da elolcilo! Terú. o Poder Legislativo, ou o facto, a violencln ó llio grande intervindo a
Poder Executivo, si osta attribuiçilo lhe for União para evitar o reconhecimento de um
dada de ser o supremo apurador da eleição membro da Assombióa de um Estado como da
doa Estados, E' tu1l0 o que se quer n•- Assombióa inteira o do Poder Executivo.
zer, e eu nilo sei como reconhecer a iilegiti- o S1t, FRANCisco MA.CIIADo dó. um aparte.
midade de outro modo ...
O Sn. LEOPOLOO DE DuLLIIõms-E' difficll de OSn. VrOENTE MAOIIA.Do- V. Ex. ainda ha
pouco tleclurou que na Commissilo mixtD. oscontestar, V• Ex. está llando provas disso. tllvam os papeis po'Jindo estD. intervenção.
O Sn. VICENTE MACHADO-E' muito facil Porque hoje so traz o cuso de Sergipe o niio se
contestar uma cousa quando se tom na mo· truz o caso da Sabia quando ficou provado a
nor contD. o. autonomia dos Estados.
'
saciedade que alli so tem burlado a repre·
o Sn, AQUILINO DO AMARAL dli um aparto. sentaçüo do .EstD.do e tem-se rasgado diplo,
C
di 't mas e praticado
toda sorte de víolencías!
_
,
0 Sn. VIOENTE mACIIADO- om qUo 1'61 O
se julga v, Ex. de acreditar que é a victorla Eu .nao qu.ero dise.utlr. Sr. Presrdonte,casos
do dlreltol
espec1aes e SI chamm o caso do Amazonas o o
o Sn. AQUILINO 00 AMARAL-Pelas pro- da
Bnhia ó porque são perfeitamente !dentl·
cos; o eu entendo que a violencia do intervençüo oorla igual,
vas.
O Su. VIOEIITE MAOI!Ano-Eu J~ disae que
Eu, de accordo com o meu voto, do accordo
me )ulgo com direito do deol11rar o contrario. com o respeito que mo merece o reglmen fe·
O drreito que ou tenho para dizer que o Coro- d t' 68 tab01 · 1 1
•·
· 1
nel Valladiio e o Preaíilente Je•itimo é igual era IVO
ecH.o pe a car ... conRtrtuc O·
•
na!. nego o meu voto ao projecto ora em dia·
ao.dlreito que V• Ex. tem para tb.zer a amr- cussiio, e, no dia Sr •. Presidente, em que tiver
·
....
.•
mativa que rez. As opiniões nú Senado se ~ it
dividem e ainda hontom em re!açitO ~ vota- " 0 cllrrerra es .... propnganua que aqu 1 se
faz dentro do son11do de, aquolles que estão
çiio, o Senado dividiu-se quasi pela metade. investidos dos poderes d11 Uniiio, intervirem
O Su, LEONlLDO DE BuLIIÕEs-Como em ro· n11 vida· 'dos Estados, a perturbaçilo se terli
laçiio li ammistin.
feito om todo o sentido, com a annullação
O Su. VICRNTE MA.OI!Ano-sr. Prosldo'nto, completa do rogimon fodoJ•ativo.
estou fugindo; V. Ex. tom visto dos1le o prln·
Aquollos que entendem que esta intorvon·
clplo, do entrar no estudo das cousas de ser· çiio é ruinosa só restar!\ o direito de, porten·
gipe; nilo quero ro.zer-me poder apurador das cento a este ou i•queiie Estndo da Uniiío,ainda
eleições de Sergipe, nilo tem o d!rei(o o Se- mesmo que os males nilo cheguem a 11ffil·
nodo de se fo.zoi' um arbitro da consUtuiçilo gil-os, •e otrorecei•em voluntariamente para
dos poderes de Sergipe por nma Iliba ln ter· repeli ir 11 lntet•vençilo indobitD. que so queira
pretaçiio dada no art. 0"; o devo por· uma voz fuzer neste ou nnquelle pedaço autonomo do
desamparar esta pratica que com certeza terrltorlo nacional. . •·,
acarretará 1111 maioro• o mais graves pertur- OSn. JOAKm CATUNDA-Hão de t•opollii' do
baçiiBI! r\quelleEatado.
o mesmo modo que o Paran6. repelliu.
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O SJt. VIaEs·r~ MACIIADO -O Pni'ILilll I'opol· n:ulm• IL te!'mo:-~ essa Insinuação pitrn podor
Uu e teve contrn si mio meia 1luzitL do JH'aças ('SIJI.l~l1l-IL!
como so diz tPr II!Lvldo em Sorglpu, o" lntoi'· O dc'"llo nhi fie•!
vonçilo ni1o tCrlu. de J't•onto o. Constituiçotlo do O Srt, PnEsJDgNTE-Attonçiio I
meu E•tndo, npenas tlnl1n o IIm do ovlt<U' que
eu entrasse OBSta Casa com o voto dos mou~ O Sit. VwmsTg MACII,\DO- ( Dirigindo·••
ao Sr. Catumlll.) Empregm• pn.lnvrnH, corn
conterrancos.
Agora., :-;i V. Ex. o ltqucllos quo quorom a lfiiLis ou monos 11utonu, ter ma.i:; ou meuos
intorvonciio no~ g~tado~ do::;q]am liJ.zor· loi::~ so!Jrancerhl uo f;LlhLI\ isto nii.o faz com qu'c
do ncc01clo com os abusos, uão :o;oi quo Jegis- o l'oprcsent.nnto do um Estado, CJUe vem
lo.çílo po!lm•ãn nhtm•, não sai ''m q uo cundiçlíe~ cumprir o seu deveJ't deixe do mnntor-so com
iremos

liCill't

si,

piLi'fL

cnlln nhu.;u quo

~e

lo·

O brio f'JUC O. SUlL JJObÍc;i'iO

IJ10 impõe!

vanto tiv'et•rnos do oppõl' n. b:trreit•a caRnis· O honrado SPnutlm• pelo Ceara., niio tiuho. o
tlireitodo ng:.Jt•cd.il'pme e o SI'. presidonto de..
ticn do uma loi .
Estou mo alongando do mais, Sr. presl- VÍIL chnmul-o ú. ortlcm.
donto, nii.o Jll'otcndia me~mo mais do que,
O Sn. JuAKI:\t CATu:-:n.\.-Nüo lhe íllrigi ne·
eomo desencargo de conscltmcht, d..,cJu.rnr os nhumo. n.ggrt!s:-üo; rí·spondi n. uma de V. Ex.
motivo:l do meu voto, o dizm· CJUo reputo um
attento.do o pr~jecto da commisi>iÜ.O mixtJL, e O Sn. \ Jcg~1'E M'ACJJ.\.JJO-Qunl a. nggt•e::~Silo
quo essa commissiiocn.rociu. ubsulnt.nmento fie que fiz u. V. Ex.? Eu pc~rgunto no Sr. presi ..
poderes pn.ru. aprosoutnr osto projecto :·l eon· dento ~o niio oUVIO a aggres~iio de que fui
sidcrat;ão do Senado.
alvo? si o I'oprosontantH do meu Estado tom
t s
'd t
menosrliroitosdOCJtiOrJsoutr•os'i si o regimcn·
.
1
0
I
Fo rzmen o... r. prosr en
ntto respnnr to não existo para mitn? si as gnrantius que
pelo. opinião dos outros, nfi.o tenho na questão outros representantes tom, me são ncga.d ~a~
mais do que o mr.u voto; mns estou certo do .
.1· .
.
que o Congt·esso Nnc\onal hude repellir estLs Bl o.; mous utrettos o ns mrulms garantias nü.o
tentativas de intol'vour:ii.o nns Esto.doii; 0 silo n.llo todo:t os outi'Od mernbt•ns rlcsta Cn.:,IL ~
Con~rcsso Nacional hado ropollir que uma
O Sit, PIIE<IDI~:-<1'~- Clmmei a attençiio dos
ma.iol'iu. de occn.sião, possa., por ma.ior ou lwnrado:~ Seundot•es.como maadn o regi monto.
menor interesso partltln.I•io, sefuzor o arbitro V. Ex. fez um1L insiuun.çü.o o.o aeu collega.,
da autonomi" uos Est,dos.
que respon<leu·llw com oui.ra. Neste terreno
·Nilo tenho receio nbsolutanJonte que e~te o. c.Iiscu~silo não púde contlnua.r. (AJloiarlo.)
pro,j.,cto dopois da ropulSII. d:~. rogulomontnçilo O Sit. VICE:<TC ~1.\CU,\Do-Estou continunndo art. 6' tonhu. entr.1da nn. noss·1 logisluçü.o; do a. f.1ZCi' in:.;iunar.~õus 1 Perguntei apenas si
não ba do to!' por honra da l{epublu>L o d•J niin tinha os mc,;mo.< direitos que os out!'os.
regimon fedemt.ivo o uo dia om quo so der
Nü.o fiz insinuo.çilo, refet•i .. me a. um fu.cto,
isto, ·'estou
cm·to!•··'
de que os
ropl'OS ·ntuntes
rio quonuouepooconl'nocarnc
- ,, . .
t
te ruonm:,:uem
·' ·
t
t
.
E'"
...
,
.
Sonu.uo erao vo uo con ra. osproprtos Sw.rlos, n.s arnms que rocehornm p:Lr:L a. sua do-1 O Su.. }o.uwi~! CA.'l'U:'Ii'D.\- Na referenmo.
fezn, tel'iio rno·<tido no m:t~ulow !'ecelihlo que fiz nao 1Lil ud1n V. Ex. pessoalmente.
desses mosmos Esta.rlos tot•nundo-os meras O SJt. PltE'iiDEXTE-Attonr.~ão!
feitorill8 da Uniiio.
O Sa. VICE:<TE ~lACUAno-Dou por liquidaO Sit. JoAim! CATU:<~DA-V. Ex. niio uclm do o incidente.
que ba algum oxn.gguro em chamJLr feitorias 'i
Aquel\cs que lt.inrlrL neste pniz possam acre·
o sn.. VtcJ~N'l'N MAOIIAno-Nós brn.ziloiros ditn.t• que gottns t1e sangue possam manclint'·
somos sempre um pouco hyporbolicns, 1•:sta m•t, quu fot•mulem suas accusa~·ões, que estou
bype!'bole é igual i<quoll.t de que v. Ex. usou prompto n del'cn<ler-me, em todos os te<·com rolnçiio IL 'l'J•indade. (Ri:w,)
rena::, com a sinceritlufle e com o. comgem
com C]Uojit urna. \'ez o fiz :Lqui no Senu.do,
O SR. ,JoAJ\1~1 r.ATUNDA.-).In.s nií.o fgna.l recolmndo os nppla.us~)!i d • totlo8 o.quelles que
ú.quoll:t que ~o llotl cumruliu;:1u IL'lS U.Si:t:iSi· viram a. convinc~~u.o e lL sobrancol'Íl.L com que
natos do Ptu•nná.
fitlloi. l.'lpuiado:;.)
O Stt. VtClCN1'F; M \CIIAI>J-!'ii V. l~x. tivm•
o Sit. CosTA Aza:vJwu-No cn.so houve mais
a .coragem d~ roduzil' lL verdadeiros· tot•mos do q uo g1Jttas i lwu v~ corrtHJLtjs dt1 :;angue.
csstL in3inunQl1o eu rcspondot•ol.
O ~lt. E~Tt~Vi'!s JU:-."IOR-SI se falia cm corO Su.• PHESIDEXTlC-Attuncü.o I
rentes de sangue, dovn•RO ccJJUOQJU' 11. censuro.
O Sn.• Cos'l'A. AZEVJmo - Tiver a coragem, pelos revnltosos, q un flll•a.m os que pt•ovoca.nilo ó expressão pnrlu.mtmtnt•.
l'ILIIl cssa.s scemls.
O Stt. VIOI~~1·~MACII.\uo-Repito: '" houl'a j O Sit. \'ICIC.WIO MACIIADO- S1•, lll'Mhlente,
o mandata que !'ecebcu !'eduzn o hom·••lo Se· vou deixar a tt•ibuu:~.,
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Folizmcnto, quando appareccu o inchlentc,
já tinha mais ou monos desenvolvido tudo o
que pensava doVC!' dizer sobro o assumpto
em dlscussilo, assumpto molin•lroso, nssumpto
que como disse, vae fm•ir a soberania dos
Estados, li Republica e ao rcglmcn fcderaU vo.
Eu, devo di ser, sinto·me satisleito om poder
fazer bojo, como poder fazer amanhã, com
tod11 n indepenrlencia, esta deciaraçiío: Contra os attentndos que se pratlcat•em nos
Estados e contra as vioioncins que se queiram
flozcr contra a vida federativa dos mesmos
Estados, que forem alvos dessas violoncias torilo, como voluntarios, para a defeza
do seus brios o piL!'a a defoza do regimen,
todos os que dedicada o sinceramente se col·
locaram t't sombra da bandeira republicana.
Tenho dito.
.

l

li

:I
1! I

)I
:
I

O l!ia•. Gontmlve• Chnve• nilo
tomaria parte na discussiio. se niio fUra a
feição que a clla imprimiu o honrado Sena·
dor pelo Rio Grande do Sul. A materin, dis·
cutida largamente na out1'1!. Cnmara, na imprensa, pelos honrados Senarlot•es por Ser·
gipo, pelo digno mombro relator da Commissilo mixta, Senador pelo Piauhy, dispensa
nova discussão; entretanto, precisa o orador
fazer ainda algumas observações para tornar
mais uma vez bem patente o espírito do jus·
liça e o crlterio, com quo so houve a Commissão mixta e que presidiraul à confecção do
projecto em discuBBilo.
O orador não tem por habito usar do porsonalidades, niio tem o culto das pessoas; mas
o do interesse publico como norma dos seus
netos; e está convencido que o mesmo acontece com os demais membros da Commissilo.
No estudo da duplicata dos . Governadores
de Sergipe, fez abstracção completa dos cida·
dilas Interessados nossa polemica, para só estudar a legalidade da investidura, tendo em
vista, no resultado desse estudo, o destino
das instituições republicanas, o a honra e o
pundonor da paiz.
Tem ouvido fallar em ataque as instituioües; mas oito receia restaurru;ilo, nem os perigos a que se costuma alludir; o perigo unico
eató. no falseamento do regimen e na ti•aude
das eleioões.
O orador contlnúa a fuzer !t respeito algumllB consideracües ; refere-se ó. fundação da
Republica dos Estados Unidos tla Amerlca,
mo•trandoquo nilo ha regimcn Fepresentativo
sem a verdade eleitora! ; , e d17;que sompre
que for violado css~ prmctpi~, tot•ua·se justi·
!!cavei a intervençuo da Uniao.
O honrado Senador pelo Rio Grande do Sul
contestou esse direito, e os poderes da Com·
missão para conhecer dos casos cspeclaes de
intm•ven~ão que Jbram submottidos ao seu
estudo. Sol'PI'endou Isso ao orador, quo do-
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clat•a tCI• a Commissiio entendido possuit•osscs
podares ; mas apaza.r disso, consultou no
Senado so devia limitar-se ao ostudorestricto
do nrt. 0' da Constituição Federal, ou se devia ir alem, e conhecer de CMos cspcclaes. O
Senado Investiu-se desses poderes pot• _votação expressa, c remottou-lhc depois os papeis
relativos á questão, assim como os que di·
zem respeito á Bahia, Alagôas e Amazonas.
Tratando da rejeição por pn1•tc desta cn•a
do projecto relativo ao art. 6", pet•guntou o
nobre Senador pelo Rio Grande do Sul se
podia ainda 11 Commissilo Mixtn, depois dessa
rejeição, elaborar o apresentm• o projecto em
<liscussão. O orado!' acha quasi bannl defender
o direito da iu tervcnção cm face da Constituiçiio Fetlornl, que o estnbeleco expressn.mente ; explica o sustenta largamente oss11
faculdude, que não ficou l'ovogado, nom podiu.
ter ficado, por nquellc voto do Senado; o
que ó torça soja exercida doantc da dualidade
do ,\ssembhin• o de Governadores no Estado
de Sergtpc.
Passando ao exame rios factos, elucida-os,
concluindo qu" a Asscmblén do Arncnjtl não
resultou do npumçiio lei ta cm presença das
actas da eleição, porque nilo oxtstiram actns
da sua eleiçilo, nunca appareceram, nem
teve a Commissiio Mixta noticia delins.
Narra os actos, que qunlitlca do iilcgaes o
violentos, pr!Lcticados pelo. Governo Ulogi·
timo do Sergipe, para poder manter-se no
potler, ao qual subiu pela l'ra.udo, pela arbi·
trariednde o pela força, o dlspcnsa·so do mais
discutir o assumpto, por entender quo está
de mais esclarecido.
Mas niio deixará do respon<ler ao que disse
o nobre Senador pelo Rio Grande do Sul a
respeito da Constituição de Minas, a qual o
oradO!' considera puramente tlemocraticn, e
de accôrdo com a Constituiçilo Federal, ape·
zar de Jllliar cm Deus. Tambem Washington,
nas suas mensag-ens ao Congresso invocnva
sempre o nome do Deus ; tambem o con·
grosso Americano ao abrir as suas sessões, o
tambem a Constituição da Pensylvania fulIam cm Deus ; e não se pódo dizer que não
fossem bons republicanos c democratns aquelle camponio, que se chamou Washington e
o Congresso Americano.
Conclue fuzendo votos para que os inimigos
da Jlepublica e da liberdade conduzam-se
sempre por essa forma. '
Ningem mais pcdin<lo a pal!wt•a oncerl'O.-so
a discussão.
·
Segue-se cm discuSBiio o urt, 2·•.
,
o Sa•. Unanlro Dna•cello• dl1.
que um iilustro cscriptor Mnx Nordau, quo
coUaborava no jornalismo nest11 Cllpitnl, tratando das mentiras convonccionaes quo reguIam u nossa civilisaçiio, ncccntuou o erro em
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quo i:Lboramos om rolnçilo 11. muitos assum- Jmra demonstmt• o sacrificio heroico d:tquelle
ptos, mnxirno o religiosa.
povo.
Cad!L um •lo nós tom o direito •lo fundiLr '" O illustrc Senador pelo Plauhy lovn llS snns
suas crença• nesta ou naquolln doutrina phi- prevenções <LO ponto do destü<~r que o Rio
Josuphicn, e assim fic·1 justillcada a constitui· Orando soja riscado da Unliio. E' gr:tve !ojus·
çiio do !tio GJ•ando do Sul, fundando·so nns tiç11, pois os rio·grn.ndcnscs nesta Co.s:L o Ca·
crcnçus U·1 hum:tnld;u.J.c, da. liL!Uillu. o do. píL· mam dos Dcputaclos cumprem o seu devere
pulo modo pot• que votam e discutem os inte·
trla.
rosees
do palz, niio dilo motivo paro despedir
Quando so tJ•abt de actos hum11nos quo o Rio Grondo.
concrctls:tm uma legislação fundllmcntnlllcha O Sr. CllStilhos, os Senadores o Deputado3
o orn.dot• ma.i~ concontanco, fundn:· o. lei cm seus amigos nada toem com " politica do Sr.
nome da humanidndo. da patria e da familla, Silveira Mat•tlns, e apcllllS se unem pela dls·
do que 1\Jndnl·a em nome de Deus todo Pode· ciplin11 p11rn m:mter a solidariedade politica,
I'o>SO, po1·que fuJ'a disto, a lei ó sempre em pcht qual tcem re:LI!s~tdo n" Republlca os prin·
pr<.~uiso du. doutrlnn rcligiosa,pois em race do
de su11 propagan1la.
qtmlqner principio scicntifico nilo ha relig![o ciplos
O orodor o seus amigos ,jámais procuram
que rexista iL menor analyse; por exemplo: embaraç:~r os trabalhos do Senado, apeollS
Jllz o ILntigo tcst.Lmcnt.o que logo no pr·imelro sustentam suas ideias como o nobre SenadO!'
dia ••p:n•ou-se a luz dllS trevas, entretanto pelo Piauily sustenta as sullS,e nem conc01da
depois ó C]UC vieram o sol e as estroll:Ls ; o o orador com o systhema da discussão pesso11l
homem foi lbito a imngem do crendor e scien· que é Interminavelmente perigoso.
t.itlcu.mcnte nilo se lhe póde chamar corpo hu· O orador sustenta que a constituiçiio do
mano. Silo cousas multo boas para certos Rio Gr11nde do Sul está do perfeito accordo
llns, mns que não resistem i1 menor analyse com a da Uniiio, cujo base é a soberania po·
possível.
pular.
Entretanto o intuito da constituiçiio do Rio O Presidente ó eleito pelo povo,os Deputados
Orando do Sul resiste a qualqueJ• analyse po· tnmbem o silo, e om ponto algum otrenda i•
litic;t o scientificn. Ningucm pút!o provar o democracia.
de~tcorto dnquelln proposiçilo, porque nós
O orador, depois de lilrgas conslderocões
vivemos para 11. f:tmili;<, a. familia para potl'la. sobre a politica do Rio Gronde o seu partido,
e cata para a. h nmaniolado.
volt:L ao projecto em discussiio,o qual entende
Scientificamcntc somos individuas e vivo· não poder ser discutido e tratado pelo Senodo
mos para :ts especiee como todos os individues. duronte a presentesessiio, visto como, ha pou·
A g:Lllinha. por exemplo pordo o receio, sa.- cos dias,foi rejeitado o projecto regulamentando
beudo que tem de tllll' annlquihttla par:t do· o art. 0" da Goustitulçiio,coja mnteria é iden·
fender os pintninhoe que representam :t ospe· ticn. it. rlo qnc so trata.. E' questão de inter•
cio. E' o que está. gra.vado no flystemt~.nervoso vençiio, cuja competencia niio ficou firmada e
do animal por hereditariedade o que serve por isso nii.o póde o Senado tomar a iniciativa
para provar que os instinctoa egolstlcos siio de tiio grave questão.
conco•·nentes iL conservação da especie.
Nlnguem mais pedindo a palavra, encerra·
Acha natural que o Estado de Minas tenha se a discussiio, ficando a votaçiio adiada pela
dect•etndo uma constitUII)l1o religiosa assim bOI'O..
como o lU o Grande do Sul decretou a eua sem O Sn. 2' SJ(CRETA!tio declara que se acha
rcligilio, 011razilo li poJ•que os povos que habl· sobro a Mesa e serit discutido na sessão setnm roglues mon~lnhosn.< aiio multo arreiga· guinte, depois de lmpre .. o no Dia>•io do
dos us sullS idei:LS e nquollcs que habitam '" Conq1·osso, o seguinte
ptanlcies não são ~'li tO •
O orador diz que o nobre Senador pelo Pi·
PAilECER N. 174
auhy sú por ftgura do rhetorica podia dizer
que o Rio Grande é uma espinha atravcss:~tla.
Redacç,1o {i11al das omandas do Sanado rl pro·
no. gnrganta, do contra.
Como o nobre Senador tinhn no tempo do posiçt7o da Ctmuwa dos Deputado,,, n. 51
imperlo uma espinha m• garganta, 11gora. na de 189fJ, que fixa a tlespazcc llo Ministerio
da MaJ•iulta pc&ra o eJ.'UI'cicio de 1896
llcpublic>L Pl'OClll'" outra que asubstltua.
Niio vô o orador em que o Rio Grande possa
ser espinha do ~arganta da Unliio ; no con- A' rubrica 1-Sccretat•ia de Es·
trario, multo tom feito pelo bem da Pa,trla, e tndo-rcdnza-se a verba a .• 154:25~001)
si os t·lo-gmndenses são tJellcosos, ó que ollcs Pelo eliminação da despoza de
tcom tido necossid:tdo, desde os primitivos 5:400$ do..; ti UlLtiOS U, JIUJ.:ILIU80t0 do um olllcittl tio gu.bi·
tempO$, du tor UIU!L mão na. ch:u•t•uu. o outru.
neto e ao augmento de venna eSJ!tUI:L. A guerm do Pamgu11y ahl est~
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Pela climin~çüo do ~corescimo
do :Jo:OOO$, niio pedido pelo
Governo no. suo. proposta..
rubric:t2-Conselbo NavalA' rubrico 17-Reparl.içiio da
reduza-se n. verba. a ....... . .
Carta ~laritima-reduza-so
Pela diminuição do 1:533.~34
o. vorha o. . .. , . , . , , . , , , , , , . 528:67·1$000
da gl'~liflm~<;üo de membro
Pelo. ollminnçiio do accresclmo
paisano concmlidn na proposide 15:0011$ p11r.t remont11 e
qüo o da gr11Lificaçiio dos
ost.llbelccimento de ost~ções
membros cngenholros m1vu.os
somu.phoricns e meteorologi·
ã razão do OOO~porcuda um.
cas, comp1•a de mappas e
A rub1•ica 4-Supremo Triburoteiros pu.r·a serem fot·ncci·
nal Militar-rectuza-se a verba. a. •. ..••.•.....•....•.... 27:000$000 dos !LOS navios, do que não
cogitou o Governo;
Sendo21 :600$ para trcs AlmiA'
rubrica 2>l-Escolll Navalrantes a 7:2uns cada um o
reduza-se
a Yerba a ....... 2-14:830$000
5:·100.~ par~ o Vice·Ahniranto
Pel~
"liminac:io
das despezns
em eXorcicio, tlcnndo assim
com o augmento dos vt~nci
equiparados os vcncimtlntos
mentos do pm·teiroe guarda.,
aos dos amaines genorao:) tlo
na importancia do 2:840$000.
Exm·cito em idonticos postos.
A' rubrica 6- Commlssal'iado
Ao § 1. 41-Corrljo.•SC ll. denominaç-ão ~Me~
Geral da Al'mada-roduzn-ae
tro do olllcin.a do có1•te do Commissariado
41:280$000 Gor11l da Armada, mantendo a que existe :
a verba o. ..•. , •••••.•.••.•
cmestr·e allaiate do Commi,.ariado.•
Pela eliminação da rlespezn do
500$ destinndos ao nugmento
o\?§ 2. u-sub~t~tun-:se este pn.ro.grnpho do
pt'OJocto pelo segu101o :
dos vencimentos do pOI'teiro.
•
A' rubrica 7-Auditoria-re~ 2." E' o Governo n.utnrisado a rcorgn.ni·
14:400$000 sar os Arsenncs do Mn.l'inhn, tendo em vl:ita
duza-so a verba o. ••••••••••
Pela eliminnçiio da despcza de
"" cousidorafl'Õos te itas 110 respectivo rel~tto
2:400$ destinnclos ao png~rio do cOI•rento anno, e mais:
mento de 1:800$ por elev~Lçao
1n, que n&:sa reo~ga.nisaçiio se nü.o nggra·
dos veneimentss do escrivão
vem,
mas decresçam as despuzas, respeitados
e de 600$ por elevaç,lo tam;os
direitos
adquirido8:
bem dos voncimentos domeia) pela diminuiçilo dos voneimentos, grarinho.
tificações, sahot•ios o jornaes do novo pessoal
A' rubrica. 12 - Arsena.cs de
que fOI' adquirido pa!'U. o serviço, e
Marinha-reduza-se a verba. o. .•••.... o • • • • • • o . . . . o. 13.352:326.}0.(0
b) pela diminuição do pessoal, dando-se
Pela eliminacüo do augmento
vagae, qum• da ndmini::;trnçiio, quer• 1lo nrtis·
dos vencimentos do pessoal
~ico ;
iudicado em 30:430$ e da
.~n, que se niio considere definitiva. n. nova
concessão de 2:-100$ pui'n
organisn~ão pnra produzir os seus etreitos
aluguel de casns para os porcnmp/ctos, antes de npprovuda pelo Congresso
teiros.
Nacional.
A' rubrloa 13 - Capitanias
Ao§ 4.•-Suppl•imn-so este parngrapho.
dos Portos - reduza-se a
verba a................... 314:200$000 Ao ~ 7. '-Substitun-so a palavrn-tnifa pela seguinte-criadagem.
Pela eliminação rla despeza
destinado. ao o.ugmento de
Sala das Commissões, 7 do outubro do 1805,
vencimentos dos runcciono.Gil GtJulart,-J, L. Coct!to e Campas.- Jlfa ..
cimentos do secretario em

I :200$000.

rios nn.sommu. de !1:000$, ~o

do escrevente da delego.cta
de S. Joüo da Barra ua
somma de 480$ e finalmente,
ao dos patrões-móres dns ll
c:1pitanins citadas na proposiÇ(1o, na sommo. do 2:::!GU$.

A' rubrica 1-1-Mdhoramento.
consm•vu.c;ão o balisamento
de portos - roduzo.-se a
.verba a ... , ...... , ... , ... .

noet

Barata,

designa p:~ra a ordem
do dia do dia do sessão seguinte:
Votuçüo em 2' discussão do projecto >lo SenrLdo u. 40, de 1895, que a.utorisa o Governo
11 inte•vir no Estltdo de Sergipe afim de asseg-uru.t• o exerci cio dn. n.ssemblCn. legislnti va.
instul!oda a 7 do setembro de 1804, niL villa
do RosrLrio o o do l'odm· Executivo ao eoJ•onel
50:000$000 r Antonio do Siqueim Horta ;
Os ... PRESIDENTE

8 DE OUTUBRO DB 1895

SESSÃO EM

31l discussão das proposiçücs da C:unn.m dos
Doputndoe:
N. 2!3 de 18ü5, que :Lllt.orisn o Oovomo n.
nbt•ir no Ministerlo rllt ,Justiça. n Negocio~ lll·
tcrloros o credito supplomontmo do 10·1:03(1$
p:~ra occorrer n.s rle~pczns do n. 13 tlo lll't,. 2"
diL lo i n. 2eG do 2-1 do doze muro do 18U·I (Po·
licia do Districtll l'odm•n!) ;
N. 28 elo 1~05, que aut.orisa o Governo a
abrir o credito SUJ!plemontnr d1j ·l 1:820$42.1
ao Ministerio lln.Justic..~a c Ne~ocios lntcl'ioros.
no oxorcic!o do 180·1, :.ppi\CiLdo ~ rubric:c
~sorvico snnito.rio tlll•ritlmo», da lei n. 191 R
do 30 de setembro do 1803, nrt. 2", n. JQ,
porn occm•ror," contar de 10 •le julho do 180·1,
no pagamento dn.s d·~spczns n.utoris:Ldas pela
loi n. 108. com o augmont.o do numero c voucimentos rlos mnpreg'!ldos dn.~ roparLiçües de
s:mdo dos portos ;
N. 44 do 1805, que fixa vencimentos nos
officlaes Inferiores uos corpos o brigada do
1

ffiiHinba;

3i'

2·' di .. cussiio dn prnpo~it:'íio dn. Cnmnrn. dog
nepnt.n<lns n. 3·t. do 1805, que conredo n.
D. i'runciscn ,\ mali" Rit.t.encourt Cardoso n.
pon•ão annunl de I :200~000.
Dbcussiio unic11 do JH•recol' n. I·W, do 1895,
da Commlssiio do Justiça o Legisluçii.o,
opinnntlo poln deferimento do pedido leito
pelo ongonhell•o Constanto A!Tonso Coelho,
211 discussão dn.s proposições da Cnmarn. dos
Deputados:
,
N. 5:!, do 1805, qno ant.ot•lsa o Poder EJt·
eoutivo a conceder ao !• omcinl da Blhliotheca
Nndonnl, O!ymplo l'orreit·a dns Neves, um
nono do licenc;n., com ordenado, para. tratar
de sun. sn.ude ;

N. 58, do 1805, quo outorisa o Poder Executivo u conceder no <mgonhoiro civil José
Dias De!gnlio de Carvillho .Tunlor, lento do
oxt..rnnto do Gymnnslo Nacional e professor
do Collo~lo MllitnJ•, um nnno •lo licença, com
o respectivo ordenado, paro trotar do sua
Hn.uda ando Uw convier ;
N. Q7, do 1805, que autorlso o Poder Ex·
ecutivo a conceder um anno de liconço., com
or•lonndo, a Pod1•o Pereira do Andrndn, enge.
uholro de 3• clnsso da lnspectOJ•ia Geral de
Estmdo.s do Forro.

N. •16 do 1895, que nnloris~t o Governo n
abrir o credito SUjlplomontnr do 28:0·.:0$ ao
Ministorlo dn. Fn •.onda. pnra. occnrror a~ dcspezns da rubric:• n. II do art. 7' d" lei
n. 266 de 2·1 do do1.embro do 1804 (Coixa do
Amortização 1· :
N. 40 do 1895, que autorisa o Governo n Levanta-se a sessão ás 4 horos o cinco mi·
abrir no Ministerio da Guerra o credito oxtra- nu tos do tardo.
orll!nario do 3.000:000$ p~trn occm·ror as dospczn.s do restn.urnçi1o lln.s nossn.s fortalozM no
actuo.l e futuro oxel'cicios;
!20" SESSÃO }JM 8 D2 OUTUnno DE ]895
N. 52 de 1805, que autorisa o Governo a
abrh• no Ministerin da Mn1•inlt" o credito do
830:800s, supplomentaJ· n verba- ObmsPrasidencin rio Sr. Jlfanoel Victol'ino
n. 20 do nrt. 4" d11 lo i n · 200 do 2·1 do dczem·
bro do !894 :
SUill:\IAUIO - Ahcl·tum da ROIIMiio - LoitiU'I\ o
N. 56 do 1805, qno concedo a Irmandade npprovrtçi'Lo dn. uct1L - gxl•lmti~S'tl~ - Pnrecor
do SS. Sacramento d" c,mdolnrill tres loteria< - P1•ojol:llo- DiiiCIISAiio o volnçãn da I'Ofinoçiio
das l!lnontln!l 1t JH'fl!JORiç:Lo dil Cnmarn. n. 5!,
do 1.1100:000$ c:ul11 uma :
do iS~Jj - ÜltDI>'-1 D'' DI.\- Votaçii.o do pro..
2" dita da proposiçiio da Camarn dos Dopu- jflcto
1lo Seno.dn n, ·10, do 1~9:i - 31l 1ll1u:m11U!o o
tn•los n. 30, do 1895, que conco<lo a o. M"ria votnçii.o
1ID.'I propofliçôo~ d1L Cnmnr:L elos De·
LinR Valioso do. Si!vcit•a, filha lo~itima do put:nlu~ 11'1, 2ti, 28, ·I.J, ·10, •10 fl il2, rio 18Qj_
c~tpitiío do o.rtilltnri", ,ió fi•llecldo, Pedro lvo
3a dl!iCUSfliio eht 1lu n. M, f\o1SDil- l.>IRcurso o
Velloso do. Silveira, a pensão do 100$ mon· omontln tio Sr, Piro'! Forrolra.- OhR••rvn.çÕcll
do Rr.

SILCS;

Pr~Rido11 tn-

gncot•rnmonto dn díscU!!Riio

3' ditn. da proposição dn. mesmn. C tmo.rn, o vutnçíi.u da ]lrnpo11içiin - 2" disc1111Riio o vota1la [iropo'llçüo dtL Cn.mnrn do11 DoputadoR,
n. 16, do 1895, que reiev" n O. 11rnncisca dn cito
n. !lô, ta 18~~~ -3• tlitntla d" n, 10, rlfl 1895
Serra Carneiro Outra a pro•cripção, em que - 2" 1llla di\ do n. 02, do lSH:'1- 2" ditu do
incorreu, pu.ra perceber n. Uitl'cronçlt do melo pt•ojnc~o elo Sonnflo n. 31:1, do 181Jil- 2a dl~n dm.
soMo, a quo tom direito. do 1871 "1877.
projlOIIiçiio ela C:~ mnra dos Dopn~ndm~ n. 3·J,
2u ditn. ela 'JlrOposiçilo da mcsmn. cnmn.rn~ du ISIJ5 - DiMcURMii.u A votnciio rio pnrooor
n. ô2, do 18ü5, que nutorisa o Podm• Ex, n. 141J, do 180~- 211. dlti\ dnR propo11lçõoR d:L
ecutivo a conceder a Emilio .Tosó Mm•olra .Tu- Cn.miLra doR Depnt1ulo11 nfl, G3 o 5~. do 1805 n. G1,do 1803-Chamnda.....:.
nior, 3'' cscriptnrltr!odn. Alln.nUegn. elo Mo.nó.os, 2"ditndn.rlo
Adlnmonto dn ,·o~n.dio- Ordem do tlin. Q,
um n.nno de Jiconço. sem vencimentos :
2• discussão do projecto do Senado, n. 38,
tle 1805, que concedo a cndn uma dn.~ ftlltns do Ao meio dia comporocem 47 seguintes srs.
Dr.E!ysou do Souz" ~lartins,DD.Adelaide,Rlto, senadores:
Dolores, Estltor o Lucia do Souza Martins, " ·•·Joiio Pedro, ,João Barbolho, .1. Catunda,
Gustavo R~chard, Joaquim Sarmento, Franqlllmtln. do 40$ mcnsuos;
1
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cisco MiLCiuulu, Cosf.tL Azuvodo, M1Lnnol Ba· slorir \livcr~os propt•ios nn.cionncs, Hll.os no
rn.tiL, Gomes do Castro, Piros Forrolt•a, Cruz, Esto.1lo do Mn.tto Gr·osso, no rnct:~mo Est1ull.', o
Caolho Roill'igues, Noguolrn. Accioly, .Jmio considerando que clla so limito n Jl••ei' no do
Cordeiro, Almlno Alfonso, Josó Bornardo, Oli- Cen.rú. conce:;~H1o llCmelhante u. quo originn.-

voirn GnlviLo, Abdon Mllano·t., AlmoidiL Bor·
roto, ,loiio Noivn., Cort•ôa. do Arn.u,o, ,JOlLCJUim
J>ornambuco, Rego Mollo, Loito o Olticlcn,
Messias Gusmão, Loandro Mnciol, Rosa .Junior, Coolho o Campos, Virglllo Domnslo,Ruy
Barbosa, Domingos Vir.ontu, Gil GouiiLrt, E.
Wnndonlwll<, Oonçalvos Chaves, C. Ottonl,
PnuliL Sou""• Moracs Bai'ros, Leopoldo do
Bulhõos, .Jonqulm do SoU>JL, Aquilino do
J\mnml, Vicente Mnchado, Arthur Abreu,
HILUJino Horn, Est.ovos ,Junior, .Julio Frota,
JliLmiro JliLrcollos o Pinheiro Mnchndo.
Abro-so a scssiio,
E' Ilda, posta, cm tllscus.iio o eom dcbnto approVILda a nctiL do sossiio nnt01•ior,
Deixam do comparecer com etLusn parti·
clpndiL, os St·s. Antonio Unonn, ,Justo Choi'·
mout, Sovorino Vioim, Quintino Bocayuva,
Aristides Lobo, ·.Joaquim Follclo, Campos
Sallos o Generoso Ponce; o ~0111 cllu. os Srs.
Eugenio Amorim, MILuoel de Quoiro•, Laper,
Lopes Tro1·iio o .Joaquim Murtinho.
o Silo i" SgCilliTAillO- D:i conta do SC•
guluto
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EX PllOJENTll
Officio do i' scci•etario dtl Cama1•a dos
Deputados, tio hontom, enviando, de ordem
dt\ mesmn. Cnrnnrn, nllm do ser presento n.
Commiss:1o Mixtn.,rcgnla.risador:L do n.rt.Q·• da
ConJó!titui.;iio lln. Hopulllica., :1. rcprcscntn.c:•lc.,
ocompnnhatla do varias documentos, do Su·
J>orint.Jndontc o Presidente d:> lntentlencin do
~lunicipio de ~lnnáos, contra a reforma da
Constilllkiio es~'doal do .\mn.zonns.-A' com·
missiio mencionada .
Ontro do Governador do Es~ulo do Ama·
zonliS, tio 19 do mcz tlndo, rcmcttcndo, om
S.'\tiSfi\et1o ao j)C!lldo Õí!Sta. Cnma.rn., o llr'mio
Off/ciAl, n. 503 rlo IS tlo a.g-o:\to ultimo e do
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quttl etmsta a Coustitukiio daquclle Estado
ultimomento :Utcmtla pelo Congresso Lcgis·
lotivo.-A' quem fez a I'tJolUisição,devoll·endo
depois n soorotsria do Senndo.
O Sn.. 2~ SECREr.\IUO M e vac a imprimir
p:ti'IL entrar na ordem dos trnbalbos o seguinte

A commiss.io de ,iustiç.a e logisJ~;i.o, tendo
on.minadt> a emenda da Cama.ra do~ Depu·
t&los no pro,iectc do Scnndo, que manda tran·

I'illment,o so fazia ilquelle Estado, o tom sido
tbita a tliVO!'sos outros, ó do piLl'CCel' <JUO seja
1Lpprovadn a l'Dfcridn emenda.
Solados commissües, 8 do nutub!'o do 18\l5.
-A. Caelho Uodl'i[JIW.~·.-J. Cw,·Ja
-.T. L. Coelho e Campos,

tiO

~

....•
~

.traujo,

E' lido, apoiado e voo o. impi•cmit• PIU'O.
ontrat• na m•dom dos tt•abnlhos o scguinto
pi•ojocto quo se achava sobro a Mesa dm•anto
o ll'i<luo:

•t

l'ltOJECTO N, 47 DE 1895

t

O Congres::o No.cionttll'osolvc:
ArL. J," Ficam elevlulos os vencimentos tio
oscririto o do meil•inhoda Allditol'itt. tia Marinha; os dnquollo para ficarem cm !:SOU$ o os
de• to cm 000:-1000.
Art. 2." Rc'voga.m·se as disposições cm con·
li'ILrio.
Sala dn.s sessões, 4 de outubi'O do lsn:;,-

•

•
!

••
t

Costa A;eucdo.
E' posta em discussiio o sem debate appro·
vadn a reclncçiio final tias emenfi.>s do Souado
a proposição da Cnmara dos Deputados, n.
51, de 1895, que fixn a despezn do Ministcrio
da Mni•inha pomo exercicin de 1890.
ORDE~I
Votn~TlO

DO DIA

da 2·• discussão do projecto do Senn.do n. 40, de 1805, que autorisa. o Goveruo
:1 intervir no Estado do Sergipe afim de asse·
gur;tr o cxercicio tia A~scmbiCa Legislativa
insL,llnda a 7 de sctcmhro de 1894, na vil!"
do RoSIIrio c o do Poder r:xecutivo no coronel
An.tonio fie Siquciro. llor~L.
r~ nnnuncin.dn. a votn~~1o do art. l ".
O Sn.. Cm:1.11n Hnumma·:S (pela Mdem), re·
quer que a ·voL'l,çiio s~ja nominal.
·
r: npprovatlo o requerimento.
O Stt,Pit&,lD<:~r;: annuncia que ~e vne procctler á cilamuda para a votaçãD nominal do
art. Jo, devendo r~sponder ,<;im ~ Sr.s. Senadores que o a.pprovu.rem e ll~7o os que votarem em sentido contrario.
Procede-se iL cb8.mnria. e responderam .-.im
os ~rs. Francisco ~!achado, Costa Azevedo,
Gomes de Ca~u·o, Joã.o Pedro, Coelho Rodrigues, .J. Catunda, .\lminio Alfonso, Oliveira
t.ialvii.o, Almeida Bn.rreto, .loão Neiva, CorrG.n.
de A.-aujo, .loão Harbalho, J:ego ~1ello, Messias de ousmã.o, l"eandro ~!aciel, Yirgilio Da·
ma.'\io, Huy BarLosa, Domingos Yicente, Gil

•
•i'-~
•

;
~

'

f.
'
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,.

~
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Coul~t·t, E. \V~n<loulwlk, <1on~nlvos Cha,·cs, n. 200 do 24 do dezembro de 1804 (Caixa. da
C:, ottoni, Morttes Barros, Leopoldo do Hu- Amort.izaçãa,)
lluthües, .Toaquim de Souza c Aquilino do
Seguc·se cm 3~ discnssiio, com n. emendo.
<\marnl (21l) ; e >~•7o os Srs. .Joaquim Snt•· approv!Lda
proposiçiia da mesma Cnlbento, MILnaol Rat·ata, Pires l•'et•roir~. No· mara, n. ·lOemdo2•,a
1805,
quo autorlsa a Govet··
Queira Acoioll', ,João Cordeiro, .Josú Hornardo, no a abrir no 11inisteria
<ln Guerra o credito
<\bdOn Milnnez, .Joaquim Pernnmbuca. Leite elctJ:not••linaria de 3.000:000$000
pat'll. accor~ oiticlca, Rosa. .Junior~ Paula. Souza., Vicente
rer
IL' despezas da restauraçiia das nossas
:'\rachado..Arthur Ahreu, nustnva nichard, lbJ•tnfezas no actual o futuro exercícios.
ltnulino Horn, J'stovee .Junior, .Julio Frota,
ltnrnh·o Bnrcouos o Plnboit•o Mrchado (19). . Nlng':!om pedindo a palavra, encorm-se 4
diSCUSSU.O.
O Sn, Pmam~~T>: doclat·a que o artigo lbi . E' appraviLda 11. emenda, quo ja o ba via
!lpprova.do por 2G votos coutra lP.
Sldo em 211.
E a proposição, assim emen<lada, adaptada
vota-se o o approva<la a art. 2'.
e
vao
devolvida aquclia CamRra indo
E:' o projecto adaptada e passa para a 2• antes áser
Commissão
de Redac<;iio.
'
(Jfscussao.
.
Segue-se em ~· discussão e csem debate
O Sn. Ltroror~I>O nE fiULIIÚI~s, (pela m·dcm), appr9vnda
e sendo ~opb!da, vae ser su bmet~equor distJensa. do into:~ticia pora. a 3" dis- tida u. sancçãa prcsulenctal IL proposição da
~ussüo do projecto,
mesma Camara u. 52 do 1895, que ILUtorisa
consultado, oSena<lo concede a dispensa. a Governa IL abrit• na 11in!sterío da Mnrinha
sogue·se em 3' discussão com a emenda o credito de 830:800$ supplementar á verba
~ppt•ova.diL em 2", a proposição da Camara -Obras-n. 20 da nrl. 4" da lei n. 206 de 24
dos Deputados n. 2G, de 1805, que autaris.t de dezembro de 1804,
o (ioverno a. o.brlr ao Minlstcrio Uu. Justh;a. c Segue-se cm 3~ discussii.o tL proposição da
}\egacias Int.edores o credito supplement.ILr mesmo. Camara, n. 50 do l8U5, que concede {J.
<lo !Ol :036.$ para accorrer a despozas da n. 13 lrmandiLde da SS. Sacramento da C!Lndelario.
<lo art. 2' rla lei n. 200, de 24 de dezembro tros loterias do 1.000:000$ ca.do. uma.
de 1894 (Policia. do Districto Federal.
:>inguem :pedindo a palavra, eneerrn·se a O Sr•. PireM Fer·r•eirn-Sr. pradiscussão.
sidonte, sendo o porecer da illustre commisJ>' approvada a emenda que já o haViiLsido são favoravel á pretençiio da. irmand!Lde <la
em 2• uiscussiio.
Santíssima Sacramento diL Candelaria, eriL
]<:' a propasi\oão, assim emendada. nppro- meu proposita nad:L mais dizer em favor <le
\'ndiL e, sendo adoptad". vne ser devolvida t.iio justa pretençii.o ; mas cama desejo apt·eoiquella Camara, indo antes ú Commissão <le sentu.r UmiL emenda Ü. proposição <la C"mara
de lledaoçiia.
.
das DeputiLda•, resolvi dizer alguma causa
a respotta.
seguem-se em 3• Jíseussüo e são sem de- E' verd!Lde que essa irmandade tem lubate npprovndllB, e, sen,Ja ndopt!Ldns. viio set• ct!Lda com serias difficuldndes pa.rn levar IL
submettidas i• sancçiio presidencial, ús propo- atreito" conclusão de um templo que sere·
siçúes da mesma Camara:
eammenda poJa sua grandeza, podendo ser
)'1. 28 de 1895, que autorisa o Governo a clas;iftcado entre as prlncipaes monumentos
abrir o credito supplernenta.r do l4:820$4~3 da AmericiL do Sul.
ao ~Unisterio da Justiça. o Negocias Interiores,
Mas si ó vertl!Lde que essu. irmandade, se
noexerclcia de 1804, applicndo à rubrica ~or· esforçando no louvavel empenho de levar a
viço &Lnitario marítimo•, da lei n. 101 B do cada um tiia grande emprebendimonto, tar30 de setembro do 1893, art. 2". n. 19, pn.ra. nou-se por isso credora. de geraes a.ppla.usos,
occorret•. a eon~1.r de 1\J de julho do 1804, ao estes, por identica ro.ziio, nii.O devem ser toepegamento das despezas autoris!Ldllll pala lei g~Lteadas u. quem venha 1Lpresent1Lr uma
n. w~. com o augmento de numero o venci· emendiL que vá favorecer o. outra irma.nmentos dos empl'l!~'lldos das roparti~ões de d!Lde que luctiL com difficuldades e que tem
sande dos porto,.
um fim muito nobre, qual o de ampat·~r as
N. 44 de 1805, que fixa vencimentos dos vi uvas e filhas das militares ; ó a irma.nd!Lde
aJllciiiCS ín!'eriores dos corpos e brig!Lda de diL Cruz das Mllitares, que concorre com uma
m•rin~a.
quantiiL avult!Lda paro pen•úes das viuvas e
N. 46 de ISO:>, que autarisa. o Governo a tllbas das milita:"'" fu.llocidos, quer na paz,
abrir o ct·edita supplement.ar de 28:000$ ao quer niL guerra. Apresento uma emenda, pe·
Ministerio da J1azenda para OCOOt1'er iiS des- dinda ILO Senado que conceda t!Lmbem
pezas da rubrica n. 11 do ILrt. 7" da lei 2.000:000$ a essa irmandade.
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Depois rln. Ropuhlic1l, o

f~)Wl'dl.o

tmulium:;

tn.hnl/ns do voncimontos. n. rio govor•no prnvisorio o n (]tlO Jili vornd1L ultimnmonto peln:-~
Cnsns do Congresso. A ii•mruHinllo tln Cruz dos
Militares entrou logo om >OI'ins cllillcnltloclcs,
porque tinha do cr.~rrrspondPr n. e:"so nngmento do tiLbelins em r·elnçiio no soldo rios
otllciAes que oram irmãos, o {L prnpor·~rio qrw
fo.Jieclnm, as viuv11s n m•p!JiLs rccebinm o
teem rccobl•ln pela tobeli" modcrnn, ~uc
ncn.rreta umn. r1eSJl(l7.tt IIJUito avultada {L irrnnndndo, ao ponto rio sor· nccos~m·in i~ snn.
mem ndministr·n.tivn. duplicar de :-~olicitudc o
zoJo, rut gostiio dos rn~pcct.ivos inu•resses,
nflm do que esta h·mnndnde niio vouha a

niLUfrognr.
Accrcsce que, tendo-se diminuinrlo os juros
dn.s n.polfces do sois pn.ra cinco o quM.ro por
cento, velo a irmnndnde da Cruz dos Mi li tores
do so1fror grande deprccinr;iio nn sua rer.eito.,
jÍl curto, para attcndm· <tos grandes compromisso~

do pensUC!s a viuvns o orphiis.

Esta jrmnnda.cle, que, Já. hn mui ro temllo,

tom cuidado dostn.." pcnfiôeR, ó br!m con!loc da

o Sn. (ill:'lm~
o mau voto.

O Sn.

Pnt~o:R

/II~ CAH'l'HO

-Potlo contrtr com

I'NitRICinA - Agr•ruleço a ma-

uifcstnçii.u oxpontltno!L rio honru.do Senador.

Ning-uern mais pcdlnclo

rn.-l:iO n. di:.;cus~ão.

11.

pa.lnvrn oncor-

Posto n votos ó n.pprovn1lo. IL propoRiçüo o,

senrlo :L•'optndn, VUO SOl' suhmottida à SI.I.OC·

çito presirlencial.
Segue-se om 2.· 1 discussüo, com o pn.recor
dn CommiS>ilo rlo Finanças o é som deb:rte
approvadn, em escrut.inio socrot.o por 3'2 votos contr 6 e, sendo ndoptadn passa pn.rn. 311 a
proposição dn. Crunn.rtL dus Doputndos, n. 36,
rio 18U5. que concede n D. Mnrin Lins Velioso
da Silveira, lllhn. Jegltimn. rio capWio do artilharia, .Í" fllfiecido, Pedro rvo Volloso da
Silveira, a pen•iio do 100$ mensoos.
Seguo-so cm 3• discnssi1o e ó sem debn.te
n.pprovnd~. om escrutino sncrcto por 28 votos contrn 8 o,sendo adoptada vne ser submettidn iL SnllCC[O presidO!ICÍILl ll proposição dn
mesma Camarn, n. 16, de 1895, que releva

do paiz ; e eu estou corto do que <'S honmd<•s a o. Francisca ria Serra Carneiro Dutm a
senrvlores não negnriio o seu npnlo pat•no~tn prcscl'ipçfio, cm q1~o incorreu, para pe;-cebor
obra humnnit.:u•in, :-\i a iT'Inll.llllnde dn. Cnnde- a rliJfer.. nca do 111010 soldo," que tem direito,
lnria J·om ,justiça. recln.mn este auxilio prll'n de 1871 a 1877.
conclusiio de seu monumento, que, em vm•- Scgue-so cm 211 di .;cussilo, com o parecer
dnde, é c~rgulho nosso, não ó r1H n.dmiJ'n.t• que da Cemmi~sito de Finanças o ó sem debato
eu, soldado, venha pedir• este bonrllcio pnrn. approvn.dn.
socreto, por 29
ns viuvn o orphils do militnt•f!s. r\e~t.ns con- votos contraom6 o,cscJ·utinio
sondo adoptaria passa para
diciles, apresento n. se;:uinte cm<·n<la (Lê,)
311 n. proposição d11. mesm1L CILmnrn, n. 62, do
Vem A Mesa ú. se~uinto
18D5, que autori•n o Po<!er Executivo a con·
ceder a Emilio .Tosó Moreira .Junlor, 3' cscri·
pturnrin drL Alfandega do Mnnríos, um anno
de licença sem vencimentos.
Depois das palavras : - Cada uma Segue-se em 2' rliscussiio o ó sem debato
acerrscente-so : - c a li•mnndade dn Cru• npprovndn,
secreto per 30 vodos Militares duns tnmhom do 1.0110:000$000. tos contm oem·e,cscrutinio
sendo adoptada passa para
Sala d<ts scssiles, 8 de outnbi'O do !805.- 3' o projecto rio Senado, n. 38, de 1895, que
Pirc,ç Fen·cira.- Almchla Barreto,
concede a cada uma das tlilr:ts do Dr•. t'Jiseu
de Souln Martins. DD. Adelaide, Rita, Do·
O Mr. Prmddente- O honrado !ores, Esthor o Luci:~ de Souza Martins, a
Senador hn d•• pormott.ir quo lho faça ver quantia de 40$ monsnes.
quo pelo nrt. 109 do regimento, não podo sei' Segue-se em 211 discussfio com o parecer do.
acceltn a sua emenda.
Commissiio do Finnncas e o sem debate apO art. 109 diz (18):
prova<la cm oscrutimo secreto, pot• 10 votos
c Niio porlem Rer nproscntadns cm pi•ojccto cont1•a. 13 e, sendo ãrloptnda passa para 3" a
do interesso inalviduul ou local cmonrlas que propo,lção rla mesma Cumni·n n. 34, de 1805,
tiverem eJfeito geral ou comprehendorem que concede a D. Francisca Amnlin Bitton·
pessoas ou cousa diversa».
cour Cnr<ioso a pensiio nnnuai <lo 1:200.~000.
E' evidente que o projecto cm questão ro· Segue-se em discussão unica o ó som debato
fere-se a umn pessoa jurirlica o niio arlmitto llpprovndo ·o parocm•, n. 140, do 1805, da
omondns que se refiram 11 pessoas diversas. Commlssiio ile Justiça o Logislnçilo opinando
Nestus condiçüe~ ó mnis roguhtr n. nprosen- pelo delbrimonto·do pedido toito pelo engetaçiio rle um project.o, com o mes19o ollfecto nheiro Constante Alfonso Coelho.
da emendo oJI'erccida.
Segut)ffi·RO em 211 . disóussiio, com os paro·
0 S!t. PIREs FEiliUtllli'.- Amnnhil apre· cores da Commlssr1o do Ftnaucas o siio som
sentarei o projecto.
debato npprovudas, om oscrutinio secreto, c·
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snurlo ndopt.a.do.s pn~snm p!Lra. :l'IL~ p!•np<n.;i- dividas dc-Exorclcios Flndos-dn loi n. 266,
r;i'i(l~ dn mesma Cnmi\!'!L : .
'1" 2·1 rio dezembro do 1804;

N. 5\ rle 1805, que rcorgnnlsn. o ensino
n:LS
Fnculdndcs rio Direito;
ocutl vo n. concoder no I" olllciu I du. BlblioN. il3, ''o 1885, quo 1\Utnrisn. o Po1lor Ex-

...
...

tbcca Nnclonal, olympio l'orr•eif•n. das Neves, N. o:i, rio IR95, quo autcrisa o Governo a
um nnno d11 llocnçn., com ordor.Jldú, pn.rn trn.- abrir o cre•lito supplomentnr de 103:000$"
vorbn-Exor•clcios Findos-para occorrer as
tnr 1le surt snudo, pot• 25 votus c ntl'lt 7 ·
N .. 58, de IR05, que n.utor•isa o Podm: Ex- 1lespezas com u. co.no.lhm.ção de n,gua. pa.ro. o.
ecutiVO 11 concedet• ao engenheiro civil .lo.só cid1ule rie 1!ncao, Estndo do Rio Grande do
Dias Ucl~ndo do Car•valho .Junior lonto ''" Nm·to;
N. 37. 1lo i805, que cren no exercito o
Ext~:~rn11to elo Gymnnllin No.ciunnl 1! prnfes~or
·
do 0ollegio Militnr. um anuo do licença. com IJUhdl'o extm.numerarlo;
N.
48,
do
1895,
qce
dil
nova
organisaçiio
o respcct,vo ordennllo, p:u'tL tr1ttar do suo.
so.ude orulo lhe convim•, por 2G votos con- no Corpo Diplom•tico;
N. 8, de 1895, que nutorisa o Po·ler Extra 8.
ecut.i vo o. coureder no cabo rlc esquB.dra. reSe~uo-se em 2•, que ó encerrado. ~oom de· formado Am11ro da Costa Soares a pensão
bate, n. propo<~çrln d11 mesma C11mnm n. G7, dlarla de 1$ sem pr~juizo do solde que jó.
de 1805, que autorisn o Poder Executivo n. p. !'cebo de MUn relot•mn;
concedot· um nnno de Jj(~ençn, com m·llonndo,
N. 5!1, do 1805. quo autoriSil. o Poder Ex·
n PcdJ•o Pereira. tle Andrade, eng-onlwiro ecutivo a conceder n Julio Trajar o de Moura,
do 3" classe d11 lnspo•·tori• Geral de E,t,rndns dir('ct.OJ' 1ln 4 secção do Museu No.ctonnl e do
db Forro, com o pa1•ecer du Commissii.~' de Lailoratorio Amttomo-pn.thologico da AsolsFino.nças.
tencl:t do ,\ llenados, um anno de Ucenç~ sem
!.'Ol'ri(lo o escrutlnln f! Yt·rifica.mlo .. so níi.o vPncimentos ;
hlLvor ,rno.is nurnoro pn.rrL doliberru. procei" di;cus,ão dos projectos do Senado:
do-se a cho.mn.do. dos Sr·s. Suruulores quo
compal'(>cern.rn u..scssrlo (47) o dci:mm rlo re- N. 42, de i895, que eleva as gratificações
dos pa.tt•ües-móres ;
sponder os sr•• :
N. 4:l, do 1805, que eleva os vencimentos
Mn~oel Barata, Gomes do Castro, Pires
Ferre!rlL, Nogueira Accioly, AJminio A1Tonso. dos guar·d .a de policia rios Arsenaes de MaJosó Bernardo, Oliveira Gaivão, Abdon Mi- l'inha;
lnnez. AI moida Barreto, .João Noivo Lenndro N. 44, do 1805, quo eleva os vencimento•
Macio!, Rosa Juuior, Ruy Barbo;~. Domln· ~~otJ otncines das ~ecretario.s dos a.rsenaes dos
gos Vlcont,, Gon(•alvos Cha\'es, c. Ottoni, E,tndos da Bnhia, Pernambuco, Para, e
Mot'ILCs Barros, Vicento M:Lclw.do, Arthur Mntto·Grosso;
Abr•eu, Ramiro Barcellos c Pinhcir·o Mac11a· N. 45, de 180:í, que elov~ os vencimentos
dos secrotarlos das Capitnnlns do Porto dos
do. (21).
Estados;
Flcn nrllndll a votação.
N. 4G do 1895, que regula os voncimontos
O Sr. prosillrntc decinr~ qu• está os•otnda dos ministros do Supremo Tribunal Mllitnr;
a mate~lu dn. ordem do dia o designa p,Ll'll. a Discu.aão unica dos pareceres:
N. IU5, de 1805, d~s commissões de Mada l"e::~suu ~egouintc:
rinha
e Guerra o do Finanças, opinando que
11
Votação ílffi 2 discmsão drL proposição dn. não deve
ser· tomlldiL em consideração o re·
Camara rio< DcputnrloB. n. 07 de 1895. que querimento
2·• tenente honorario da
autorum. o Poflet• Executivo n concr.der· um armada .Jo<ó do
Moreira
da Costn TupinnmbiL ;.
o.nno 1le liconçn.. com orden1Ldn. n Pedro Pe·
N.
IGG,
do
1805,
das
mesmas commlssões,
reiro. de Andrn.diL. engenheiro do 3" classe dn opim1ndo que não deve ser tomarlc em con•
lnspectorin Geral do Estradas de Forro ;
sideraçüo o requerimento de D. Virginla Ja·
:i" discuS!1iio do projecto do Senado n. •10, mmria da Silveira Soares ;
dA 1805, que n.nt.ot'i1'11~ o Gow,rno n Intervir
N, IG7. ''" 1805. da commlssiio de Finanças
no Estntlo •lo Serg-Jp(l) nfim de ns~o.,urru• o opinnndo pHio indctTorimento da potiçiio de
exercicio cln AssemblótL l.egislntivlL inSta lindo. D. 1!arh1 Angelica do Mello.
a 7 do sotcmuro do 1894, na vi lia do l~osario
o o do Porlet• Executivo uo Coronel Antonio Levanta·so a sessão ús 2 horas c 45 minuros
da tnrdo.
do Slquelra Hortn.;
2" dita das proposições rir> Cnm•ra doe
Deputados:
N. 04, rio 1805, quo autorlsa o Governo a
abrir no Mlnistorio dn F111.onda o credito sup·
)>lementar de ·1. 700:000$ para pagamento de
11
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Oni,J•o do Ministerio da Guerra, de 7 do cm•·

rontomoz, tramunittiwlo tL .Monsngom llo Sr.
Prc~idcncia

do Sr. Manuel Victm•ino

SUM~IALUO-

Abortnrn dn. RCIIsiio- Loitm•n. o
npprovn.ciio dn. nct:l.- l•::,;l'l~ows·t·t·: - Paro ..
r.ercs- Dillcllrllos o rwojccto do Sr. Pi roR li't't'•
rcirn.- DiscnrRo do11 St•s. fi'ranciRco l\!achaclo
o Costn. Azevedo- Oum::u po ni.\- Vntaç1Lo
da proJJosição da Camarn, n. G7, 1\() tsu;-,-

3n diRCUIIsiio o votu.çrtn do JWOjoctn elo SnniLrlo,
n. 40 do iti05 - 2•1 discll:5l'liio o vot;tçiio d1L11
pt•opo~i(tiOR da Cnmn.ra, THI. IH, !í:i n li:l, do
18U:i-~~ diFIC~Hi!Sii.o dn do n. :n, do il:l\1::1-

DiR 1mrfiOM Jo11 Srs, ,Tu li o Fl'ottt o Pirn11 l~orl'oir:t
- AUJnmonto da disc:uJ~tLo- Ot•dem 1\o din. 10.

Preaiolcnte tia Jlepuullca, prestando ns lnlbt•·
mações solicitadas roh•tlvamento ao caplt•io elo
a·• regimento do CIL\'n.llnrln. Antonio Lago. Aquem Jhz arcquslcão devolvendo dopois i•
Secrotm·it~ do Senado,
Outro do Oovet•nador elo Estado doMara·
nhiTo, de 2:1 do mez lindo, nccusando o rccobimento dn communicnr;ii.o do1i\llecimont.o do
Sr. Sen~tdut• por aquollfl Estallo Ji'ra.ncisco Mn·
noei•IILCunhn .lumor.-Int.oirado.
Outro elo Governador do Estn•lo de Snnt11 Ca·
tharin<L, do 24 do sotombc•o ultimo, oJferecendo 1lous exemplares da Mensagem fJUO
apresontou no Congt•osso ltept•osentativo da·
qnollo Estudo cm ~7 de ,julho ultimo.- At•·
chivom-se c ngi'ndoço.-so.

Ao meio·dia, comparecem os 40 soguin tcs
Srs. Senatloros: Joiio Pedro ..J. Catunda,Gustnvo Ricllartl, Joaquim Sarmento, Francisco o Sn. 311 St·:CRJ.;TAIUO (.w/·~imlo da !?'') lô o
Machado, Costa Azevedo, Antonio Baona; ficam
sobro a Mesa para sct•em discutidos
Manoel Bar!lta, Gomes de Castro, Piros ~'er· na sossão
seguinte dopois do publicado::~ uo
rclra, Cruz, coelho Rolit'igues, João COl'llOiro,
Almlno Alfonso, Josó Bernardo. Oli veit•a Gal· Dirtrio do CcmtJI'<.','iSO, 0::1 sogulntcs
viio, Abdon Milanez, Almeida Bat•reto. Joiio
PARECERI~S
Neiva, CorriJa de Arllujo, ,Joaquim Pernambuco, Rego Mello,Leite e Oiticlca, Messias de
N. 176- 1895
Gusmilo, Leandro Mo.ciel, Raso. Junior,
Coalho e Campos, Vlrgllio Damaslo, Ruy
Barbosa, Domingos Vicente, Gil Goulart, Ma· ltodacçito final da emenda do Senado o pl'O·
noel de Queiroz, Lopes Troviio, E. Watltlen- posi,iio da Camara dus Deputados n. 40, de
kollt,Gonçalves Chaves,C.Ottoni,P•mlll Souza, !805, quo autorisu. a abct•tura elo credito
-Moraes Barros,Leopoldo de Bulhi'íes, .Joaquim do 3,000:000.~ p:u·o. clespoms com a t•ostnurade Souza, Aquilino do Amnral, Vicente Ma- çiio das i'ot•bÍJezas.
chado, Arthur Abreu, Raulino Horn, Esteves Ao u.rtigQ unico substituo.-se polo soguinto:
Junior, Julio Frota, Ramiro Bu.rcollos e Pi· E' o Governo autorisndo a n.bril' no Minis·
nbeiro Machado.
teria du. Guerra, com applicação no excrcicio
cot•t•onte e no pt•oxirno l'utul'O, o ct•odlto de
Abre-so a sossiio.
:1.000:000$ p;u·a restauraçiio " molhoramonto
E' Ilda, posta cm discussão, e som dobllte das till'tu.lozas do. ltopublicn. i I•cvogn.dns as
approvada, a acta da scssiio anterior.
diSllOsiçUcs om contt•at•io.
Deixam do compat•ecot•, com causa partici- Sala das commissões, 9 de outubro tio 1805.
pada, os St•s. : Jo1io Bat•balho, Justo Cbet·- - GitGoulm·t. -J. S. Coolhu Crtmpo ..;,mont, Nogueira Accioly, Severino Vieira, Jlfmwel lJflrota..
Quintlno Bocayuva, Aristidos Lobo, ,Joaquim
Fellcio, Campos Salles o Genm•oso Ponco ; e
N, 177- 1805
sem ello., o~ Srs. Eugenio Amorim, Ln. por e
Joaquim ~lurt.inho.
Rodncçiio final da emondn do Senado ii pro·O S~t. 2' SECJtEl'ARJO dit conta do seguinte posição
da Cam~tt'" dos Deputados n. 20 do
l8U5, que autot•isa~t aborturn do cre1lito sup·
plemon~Lr de 104:036.$ pam occorrer ils des·
EXPEDIENTE
pozas oom a Policia do Jllstricto !'odorai,
Aoo.rt. 1."- Em vez do l01:036$dlga·so
70:030$(!00.
ameio do i" secret11rio dll cnmara elos Depulados, do bontem, communicando quo aquell11 Sala das Commissües, Odo outubro tio 1805,
Camara uiio deu o seu assentimento li emen- - Git Uoulart.- J. S. Coelho a CamJlDS,da, quo devoh·u, do Smmdo 1!1. proposlçiio da Jllanoct Bm•ata.
mesma. Cnma.rn.. nu tol'isa.mlo o Govei·no a
nbrlt· uct•odltooxt.raot•dinnrio de 2.0\16:15:3$872 O Sr. l:.h•es li1cra•oia•n u.pt'oscntn.
p!Lra. o~.:cot•ror ao pu.giLmonto do llo.:.;pez~Ls por o pt•ojocto cujt~ mn.t(ll'irt niio pondo HOt' honcontJL du. vm·ba ..Terms PuiJJicns e Colonisnç•io. tom olljoclo do urnu. emeullu. no quo c.mcedo
-A' Commlssiío do f4,inno(;tts.
Jotorlns om bonollclo du. lt•mnndnde do N. S.
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Can~oln1•in,

no quo diz l'CApoito n cortas AL•t. 2, 11 Ficn. o.utnrisndo o Governo n. noin•titui~ües do assistencia puúlil.'a por cll11 moot• fiscal i<loneo para a extracr;iio destas
mantidos •
loterias; gu11rdndas todas ns respectivas !I is·
A convonioncia e constltucionali~ndo do posições flscaes.
projecto siia evidentes, não só porque os pre- Al't. 3. Rovognm·so n.s disposicões cm
cedentes do Cong1•esso podem BCI' invocados contrario.
om seu ftLVor, como porque niio se tt•atn do Snin lias sessões, Ude outubt·o de I805subvencionar um culto o sim de attcmlcr Pires JiC1'1't:il'a. -Almeúla Bctrl'cto, -Esteves
com nworcs de caracter le~isllttlvo IUl neces- Jruliol·.-.~h·t!tw· Abl·au.-R. Ilm•n.
sidades do uma instituição que tom a seu
cargo nuxiliat• o.s vi uvas o os orphilos dos mi- O Sa•, I~J.•nnci!"o'f!o 1\llu~luulo
lii.!Lrcs.
Sr. presidente, ó ain1h1 sobro ncgocios llu
O IIm do projecto ó nobre, elevado, do ot•- Amazonas, que vou ll>iiar.
dom publica; o o orodor cstit cOt•to de quo Set•oi breve. trata-se a.ponos rio meras no·
subsi•t• ainda a boa disposição bontom mani- tas que vou escrever IL mrLl'gem do dtscurso
festado. no Senado a respeito,
que roi hontem proferido "" outra Cnsn do
Mas, pnra esclarecer o nssumpto, quer nn· Con~resso polo meu illustJ•c collcga de repro·
tos 1lo <lolxara tribuna, dar uma ideia menos sen to.QiiO, o S1•. Fileto Pit·es.
snccinta da 4Cruz dos Militnres,» que nctunl- S. Ex., referindo·>e ao li1cto 1lo lmver derncntc, contt•ibuo com o seu peculio, paro 087 clarado que o nohro baJ•ão do Lnda1•io nilo
pensões, na importancia mais ou menos de representava nesto. Casa o sentimento do
!54 contos annuaes.
partido republicano do Amazonas ...
Sendo a renda total de cerca de 210 contos, 0 SR. COSTA AzEVEDO-Peço a palavra.
n dltrercnça nilo chega para occorrer ás mais
rlcspezas a que cstó. obrigada a Irman- O SR. Fno\Nmsco MACI!o\DO- ... disso que
niio houve uma só voz cm opposiçilo no seu
dade.
Accrosce que, tendo sido convot•tidn..< om pensamento c accrescentou :
predios ...- npoilca~ que G•ziam ~arte do patri· « Agora. sut•giu um:L voz protectora., de somonio, t·cstal'nm apenas 400 desses titulas, lillnriedude, paro. vir cm soccm•t•n tlo illnstro
cuj11 renda é diminutissima, pelos juros vi· Barão .
Essa vo~ foi ~do illustrc chofe do p~l'tirlo
gentes.
Oorador sente que esse iit.vor nilo l"it aiiJ•nn· republic.,no, a do illustro Senador. Manoel
gcr a todos os militares. set•ia este o seu r'mncisco Machado.»
maior dcse,jo o o. J'oalisaçiio'do progmmma que Sr. prosidente, lm aqui uma nota a esse impoz, de não •• csrtnecct•, como legisla· cre\'01'.
dor, dos dovet•os o sentimentos que nutro Nii.o ó exacto quo só n.gm·a. eu tivesse me
para com a sua clnsso. Mns a Irmandade da relerido ao proccditnento do nobro Bar:io de
cruz dos Militn~•os se acha onerndn de com- Lndnrio nesta Casa; porque, quando S. Ex.
promíssos, o nii.o podo estender, por am pela primeira. V'ez tUz u. nccusaçii.o, a que ,iU.
100 reter! do não nchar·•o S. Ex. •le accordo
quanto, o circulo de seus beneflcios.
com
princípios republicanos do Amo.zonns,
Antes de torminat·, entomle devet• fazm• eu, os
sondo
entiio, 1gualmento !nterpeilado
uma declaração: a concessiio que pede no Se· sobt•o o caso,
disse que não podia set· juiz,
nado, niio lmportll <le modo algum alteração sinilo depois que
tossem apresentados cs
no regimen proprio d1t h·mandndo, que con· princípios, que omo
mau
considern.vn.
tlnunrli, sob o ponto do Yistlt administrativo corno ropublicnnos, comocoUegn.
css~ncines ao go--;
o x·eligloso, n. guo.1•du.r o. SUIL inteira autono- vorno republicano rcspNscntatlvo,
e que so
mia, sem a mínima intervençilo do Go- depois de compllrar com caso principio
o
verno,
procerlimento do nobre llnriio, eu poderia
Vem ti Mesa ulido o estando apoiado pelo emitir o meu juizo .
numero <lo assignnturDS vae a imprimir para Mas, do que dis;o S. Ex. sobt•o aquillo em
entrar na ordem dos trabalhos o seguinte
que fazia conslstil' os principias ropublicanos
l~derativos, nada deprchondi cm tiwor dn
nccusaçilo e lho respondi, que nnrla havia de
l'ROJECTO N. •18 DE 1805
discordnnto entre os princípios rcpulieanos o
o procedimento 1lo nebro Barão nest:~ Casa.
O Cong1•eso Nnclonnl resolve :
E ibl essa a pt•imeh" voz q ne omitti
Art. 1.' Ficam concedidas it Jrmnndndo ria Juizo n respeito, pot•qu~ lbi t.:tlnbcn!. a pl'iCruz dos Militares t,t•es totm•ia" do 1. 000:000$ ntoil'n. voz que so su~e~tou tL qucstito nosso
cada uma. para rclilt•çnr o respectivo pat.ri- terreno.
Acct•escont.a S. Ex .. J•ol'arinrlo·Se iJ. minha
monlo, dostmndo a ponsiies do vluvns e 01'pessoa.
phãos do militares.
da
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g isto. quo pt•ovnvelmonl,e •lls<o om tlwso,
•S.Ex. chamando nHi o"oapadrinhnmonl.o,
procurou rldiculrtri'"'' os ropt•osontantos do ti natural, o.pplicnsso no Rio Gmndo rlo Sul,
Amazonas gue se sublevru'!Lm contr11 a poli· como iL Bohht, Alngôas, Sorglpo c ntó n.o
Amo.zonn.:o;, porque eu clo:;r,iarin. o Uosejo que,
tloa do barao do Ladnrio.•
St•, presidente, o Senado lbl teHtomunlu• do "daNe n intm·vençi\o, •lesdo que a autorl·
que nada rlisse que podasse mnrecor oqUitll· snciio se acha consignada na Constltu iQilo,
11cativo rio rldiculo que procUJ'a>sso par:L quo fosse ell" trazida n debate nost.a Cnsn,
lançai' sobro os lllustres t•eprrlBontnntes do que fosse dlscutldiL para sabermos si o caso
quo :;o dá noR l~stndos e n. prnvocn. é ou não
Amazonns.
E' ltrmn. Sr. rresidonto. que não sei daquollo< em que clio. deve rlar-so.
manejar o de quo só tom a rcceiar->e "~uolles E' 11nssivel que nf)ssn. occnsiito mo rererlsse
cspecialment.c no Rio Grande do Sul, cuja
que n elle se acham exposf<ls.
Diz mais, S. Ex.: c Pois bom, 14!ora vom politica ou desojavo. ve1• bem elucidada aqui,
dizer li Camal'lt quo o p~trt.ldo é sollrlarlo aonde ter!. mos do ouvir os saus illustrcs reoomsigo: depois do rompimento, o or.,dor o pre.<ontJLn\l•s. Prefet•ia Isto a que olla fosse
seus collogtLS que oram representante< dn manobt•nrla no silencio o som 11 nudlencio. de
partido da convenção, na rcnovnçã > do> man· seus loglt.imos represent11ntes, nem dos repre·
dato, excluíram os Si'S. La•htrloeMachado.~ sentantes dos outros E;ta•los, que tcom dl·
Sr, presidente, esta período, ou ó domais rect tmente Interesso cm todos os casos do ln·
obscu1·o para mim, ou ello irroga 110 seu tervenção ...
autot• uma nttrihu1Ql1n que de corto lho não Os... Comr.uo RootttOUEs-Apolndo.
compete, qual é a de fl•zer em seu nome e
no dos ropl'llSentante• da convenção a cxciu· O Stt. FRANCJ•Co ~!.\C11Ailo-... porquo
silo do solo •lo l>Rrtldo de qualquer dos estilo igualmente sujeitos todos ellos a osso.
acção do Governo.
membros que a alie se tonlmm tlliarlo.
Sr. presidente, eu. vejo que a convenção E ó nttribuiçi'io rlo Congresso: decretar o.s
~ó tom attrlbulçiios para resoiYeJ' contllctos o leis orgnnicns para a oxecução completa do.
·
dessidencio.s que se pos.sam produzir no seio Constltniçii.o.
Diz
mais
S.
Ex.
:
do partido, niio intm·vindo na dh•cc~iio e
economia local da politica dos Estados.
« A bnncndn do Amazonas, hJje separada
Si isto é assim, evidentemente quem está profundamente, foi solidaria nas q uestiies po·
fóra dos principias da cnnvençiio siio os meus litlcns quo aqui se agitaram. •
l!lustrcs colle~a.s. que pretendem arrogar·so St•, J!resitlente, este foi exactamente um
,uma attribuiçiio que lhes niio compete e quo rlos pontos que me trouxeram a ultima ve~ á
a.s hases da organronçiio do partido lhes niio tribuna para provar que esta amrmo.çii.o que
confere. Disse mais S. Ex,:
cA. quesetro om qutJ so dtJscarnou perfeita- ou ve,io repetida, mas que havia sido untos
mente a politica do thna:-onas, foi " interutJn· produzida por um orgão Importante de pu·
lllicidndc, qual O Pai:. m1o era exacta em ro
çtfo nos E.,tarlos.
lnçiío
ó. reprcsentaçiio dn Amo.zonos, porque
Este pro.jecto de mystiflcaçiio fez com que niio e>tó.
.,ua toda concord•l na ques~\o, prin·
o Sr. Machado •e mostrasse ll';mco, •!ando a c!palmento
ioterveoçtio, e n prova que dei
entender o plano occultn que tinham de então do quedae!ln
esta toda do nceordo,
intervir nos negocias do Rio Gran•18 rio Sul. esi11Va no litcto doniio
r.er
um
dos ropresentantes
S. Ex. Jll'ocurou om•adore outl'OS collegas do Amar.ona.s na antro. Cn.so.
do Congf•esso,
pedindo apoio para " intervençiio, o que po· mnndruio documentos ti Commis;iio
Mlxta,
sitlvamente lhe foi negado,»
represon
tnndo
contra
o<
poderes
estnrlunes
do
Sr. presidente, ó muito passivei, que, Amnzonns o at \ ultilimmento contra os poderes
quando,se tratou do projecto sobl'e o art. 6• municlpaes. (Apoiarlos,)
da Constituiçilo, eu mo ti vess• on tendido com
os meus collegas de roprcsontaç,1o a rcspei to Ora, Sr, preshleoto, ó natural que quem
dolle quando suhmettido á consideração do MSilll procede, niio pcssll rio outro morlo m11ls
Senado, o ti multo provavel, sinr1o ccJ•to, energlco m rnifestar·so a favor da lnterque ontiio eu tivesse •lito o que tenho vencito.
repetido aqui muitas vezes no que concerne A Commlssiio Mixta, com os documentos
á intorvonçilo nos Estados: ó IIIUito provuvel om sou poder, estwln. a. questiLo, o. meu ver,
slnilo corto, repito, que nessa occasliio eu a bem dn nutonomin do; Estados.
ll1es tivesse dilo que a intorvonçiio nüo ora
ct•encüo do Congresso, era da pt•oprla Consti· O Sn CoEr.no Roomaums - Tem ntó telotuiçiio e que nessas condições cu prcfet•eria ~ro.pho.da pn.ra os Esta· los, r[UC ostnmos revcl-<• l'egulamentado. de modo o. nüo dar aso vendo o ILrt. 6• da Constituloiio.
a exorbitancias ou abusos no. npplicnçiio O Sn. CosTA Azmnoo- Jl' a boa fó com
dcUa.
que prooodem.
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0 Stt. FRA.NOISCO MACIIADO-.IÍL VÔ, Sr. pro·
sldente, que esses representante,, do Amazonas, que assim procedem não podem ser
unanlmes com aquellcs que impugmio n )nter·
venr;ü.o nos Estados. Estn. o.ffirmadi.o quo JOi
feita pelo O P<ti:, como di,.,c, lb1 que mocha·
mou O. tl'i!Juno. pn.ru. mo.-;trnr que não era mn
tudo verrlndetra e vejo-a a~or" repet!d:~ por
quem I.Jcm sabe nü.o 1:1cr clln. vot•dndelr11.
Nilo sei realmente a que possa attribuir

esta r" petição que mo is parece dcnuncillt'
plano occulto do que sinceridade e boiL Iii.
Nilo me levem a mal estas expressões que

vão pm• amor IL logica, mo.s sem U. menor

I
..
..

intensão de otrcnsa.
Quando afirmei o q11e fica dito, quando
trouxe }Jn.ra csh~ t..:nsa. a compn.l'n.ção •lessa
proposição com o procedimento de alguns
representantes do Amazonas na outt•a Casa
do Congresso. eu esperei sempru, que cllt~s no
dio. seguinte, si uão no 111esmo. viessem decla·
rar, que não eram unanimes com to la a
representação do Est11•lo na condemnação do
projecto da intervençlo, t•egulamentar do
art. 0' da Constituiçiio,
0 Stt. COSTA. AZEVEDO- Mas querem fllZllr
cortezia au nobt·e Genct•nl Glicerio.
O Stt. FltANCtsco MACU,\no-Era o que lhes
aconselhava a dignidade. a honra e os brios
de homens que se presam de bem educados.
Não esperava outt•n. cousa. mas, em vez
dessa declaraçilo quc lhes sel'ia multo honrosa,
vejo que se levantn.l~ uma voz para confit·mar
a proposiçilo que os factos condemnam.
Vejo o resumo do discurso do honrado de·
pulado que occupou a tt•ibuna sobre este
a:;sumpto apanhado de tal Jilrma, que nilo
posso bem compt•ohcndcr o sentido do suas
expressões, e pu.1•a. nii.o a!liantat• idón., e a.in!la.
porque noto que d~t sua parte houve al~uma
precipitar;ilo guiando-se pelo resumo do rlis·

curso quo aqui llz,

lt

I

p~ru.

não incorror no

me"'to defeito (precipitação) vindo {L tribuna
é que fico no quo já expend!.
E' passivei, tivesse o illustre deputudo
commettido alguma incolterencia pot• nilo ter
sabido bem dos tet•mos om que emittl as
proposlçõos que aqui externet ; o, pnrn qu11
não lncot•ra eu na mesma litl~t, é que não
vou mo.i:i n1\i11nto, esp1:n•rmtlo q11c :<ejo. publi·
cado o discurso trazendo m~>!ores esclaroc!·
montas a respeito do que h\ se disse; e, enltio
é possível que volte de novo ó. tl'lbuna para
occupar·me do assumpto.
Pot• emquanto resta-me podir desculpa ao
Senado pelo tempo que tom"!·lhe e pelo
incommedo que lho dei fuzen,lo-me ouvir.
( N<lo UJWia•los ),
O St•. Cos't'A Az~v~oo- Jlallou pet•feita·
mente,

!895
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O !!ii•·· Om•tn i\.zevcdo - Pedi a '
pa.ltwt•a., Sr. prr,sidente, pn.ro. uma declara...
<;ão, e é que voltarei O. tribuna quando achar·
se !'nle!l_l'l.limcnta publicado o discurso hontem
profet•ido na outrn. c1~.,a do Congresso pelo
distincto represontunto elo Amazonas, o Sr.
tenente Filoto Pires Forre!ra, para dar-lhe a
resposta que merece.
S. Ex, occupou-so de minha indivl•lualldade, como posso,, politica, e em sentido de
nã.ú mal• representar nquelle nobre Estado,
pelos conceitos que faz do meu procedimento.
Nrrn lfw sendo mais pos.'iivd oturar os meus
flJs111anrlo.~, como se expressou, vira-se con·
stmn~iclo a enviar-mo passaportes, para que
elle e os seus vivam no selo do partido sem
os attrltos de minha natureza lrriquiota.
O partido republicano niío me supporta
rnais!

Dcsombat•aço tã.o insolito devo causar, não
admiraçilo apenas, mas <·spanto, deode quando
se •alba do valor desse d!stincto represen·
tanto, como infiuencia no partido, como
homem no paiz.
Sua tnfiuencia politica nilo é, Sr. presi·
ciente, m"nos enfezada do que seu physlco:
si não cot·rem parilllliL, guardam proporções
tiio pequenas, que se p6de cret• tacanhas.
S Ex,, dig<Lmol-o com todas as accentua·
o;õos, é simples pro<lucto da acçilo militar
dominante, no Estado, que niío o tem como
rtlho e menos como quem lhe haja sido
ut!J.
Quaes süo os serviços que allegar. justificando essa representação que exerce 1 Nilo oa
r.em ; nem ao pa.iz, nem nos outros Estados
S. l~x. se revelou com qualidades para chegar
tiio alto.
Pelo contrario : no Amazonas, como no
t•esto do paiz. pOde S. Ex. ser conhecido pela
infiuenci" estranha, empurrando-o para &
!'rente, por capricho injustificavel, ra:oavcl·
u1dnte rt•liculo.
Sem duvida t O clistincto Sr, tenente F!Jeto
Pires é producto de outros: de qualquer acçilo
politica que niio póde ser·lhe attribu!da, pelo
enfezamento de seus meritos e de seus servi·
,as no Amazonas.
Muito moço, inexperiente e de natureza
ver•atil e nglll>da, o que esporar-se de si pro.
pt·io e de seus netos 1
Jlanrlo de b.• rllto estar no caso do, indepen·
dente, como eleitor, dar o propt•!o voto noe
comícios e!oiternes, s6 na época caber·!he·hfa
retirar-me tio seu apoio politico e da sua
confiança,
Suas declar11ções nesse; enthusiasmos de
obsm•vanch1 de ordens recebl<las teem, pois, o
mer!to da procedoncia,o preciso ó que declare
de quem se constituo éclto: antes disso, bem
poderia deixa•· o'quecidos os seus di9Cursos
uu Camu.ra dos Srs. Deputados.
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N11o penso o Son~•lo quo por tal modo
amo;,qulnhando, politiOtl.monto, o dlstincto
roprosontiLnto do Amazonas, a quem me
roilro, queira impot•·mo uma Influencia no
Amazonas, para o expollir do solo da roprosontu~iio desse Est1tdo. Como ou, filho ó ollo
elo outro Estado.
Ainda que fosso tnl, não mo nllmou(nrla
a. hlóu., p:n•u. o satisfuzol', de lr ils urna.s 1•ece·
ber julgamento do modo por que mo tenho
luwido, c.~pt:rançmlu dn. viclorin..
Todos bom !!!\bom que forç~ tom o PodO!'
Executivo doanto tios urnas, quando as pro•
tondll conquistar.
llm quo Estado poderiam '" nrn~s opposiclonistns vencer o po1ler quando este so lon·
çasso abertamente no lucta '!
OStt. GoNçAr.VES CUA ,.,.;,;-Em •tuas i totlus
seriam voncidns.
0 Sn. COSTA AZEVEDO-MUUO•SO 11 inlluon·
ela militar 110 Amazonas, nltm·om-•o ns sympo.thias do seu govel'mLdor, o ,inmais os ut•nn.s
11n1•lnm ontrodn no nome do roproson tanto
Sr. tenente FilctG Pires.
Succoclorla o mesmo com o rnou norno, si
me n.presont\\SSO solieitn.n1lo votos'{ Nü.o, segu..
rnmontc' deixaria ·do vencer, mas 1\s urnas
iriam mult.1B ntlhtllilo,, pu1•quo nlli tenho
amigos, deixei traços do minha P"ssa~OiliJIOl'
serviços do utilidade material o •lo utilidade
social.
Vm·ins commissõo:3 desempenhei, por in ..
struc~õcs do governo, o os resultados constam,
mnls do que 110:! orcbi vos, nos benoficios deixados e quo continuam a ser eficientes.
Alll,, 1\ii politlr.!o actl!)a, sem ter o ;:overno
de men Indo'- fui propagl\ndlsta do id,'as
adenotndas, e sustentei nn imprenstt essa.
idéns.
AUi, nos luctns dos partidos, denote dos
comícios oloitoracs, tive influencia, ora ouvido
e qunsi sempre attendido,
O SR Ftu..,.crsco MACIIADD-Apoindo.
O SR. CoELiio RootuouES-Durante muitos
annos.
O SR. COSTA Az~vEDD- Alli, apreaontnvn
até Otl.ndidatos ao parlamento, e que chego·

mm a ser eleitos lit.•m apoio elo '/ot:cr,,o, e con ..
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lbrllm sem pro amigos: dos quo I'cstnm guartlO
ns n1fokõe~. o tL':) I'etl'ibuindo, cumpro devores
do gr•ntillt1o.
Agot·a. •. venha. o irrequieto S1•. tenente
Flicto Pires dosdobrnr seus servlr,os o suas
liguçüos no AmazoniiS : só depois, pela comp•·
rnçiio, pudor-sc·ha ,julgar• do relativo direito
de repi'C>otltllr osse Estado, sem . precisão do
rccor·rer jd c jd ús suus urna.s.
0 Slt. FMNCISCO MAOI!APO- V, Ex, \'eiu
uma vez eieHo JIUIO partido om opposiçilo.
O Stt. CosTA A"'~vEoo-1>' certo : como se·
gm•o, si consultassa as urnas, ao p1·cscn~c, não
viria clei to, si a isto sa oppu:tts.~tJ o fJOtlBrno.dor,
Niio obstante, as 111'111\3 não doix~>rlam <le
nccusnr mou nome [IOr centenas de votos.
Succodm·in isto com e protoucloso que se
quoJ' olovur vindo a meu encontro 'I Niio;
absolutamente não.
Sr, presidente, o quo me i11cotnmoda nilo ó
essa modo por que se me vem ao encontro,
pois sei ntõ onde h· para desculpai' as meni·
""'"·'do distincto tenente: o que mo contrafaz
U não se accen tunr qual o. iaiclwla polit:ctt
~uo tlz e mM tenho como Senador.
·
Um dos menos influentes, mas com ct•itoi•io
de que carecem muitos desses que qUOI'om sei'
politicas, nilu podcJ•ia iniciar· politle~L alguma
uo Senado da ltepublica, Acomp~nlto liquolles
de sous dístinctissimos mem~t·os,desde que mlo
tcnltu firmndo oplnúru, que mais admiro pelo
sabet• e iutcgri•la•le moral, quando •ou leva•lo
a dnr o voto de que 11isponho.
Nisto nada inicio.
ll' certo quo iniciai campanha para restnurat' a de.satfl•ontn das. !et~, niio esquecidas,
mas fct•Jdns. com sctenciU., o del'a.m esses
attonllldos a liberuade e 11 vida:
ll' ce1'to que continuo a faze1• votos para
quo os cJ•imlnoso> s~jam punidos com severidade:
E' corto que desejei n amnistl~ como repa·
t•nçiio do muito que a nutm•idatlo excedeu·~•.
o rtna[ e unico meio de luwer 11 ptl.Z do. RepubliOtl., pelo Sul uo menos:
E' certo qM exacerbou.me a approvação
incondicional dos netos dn dictndura, durante
o estado do sitlo; o multo mnis depois de ven·
cidn n revolta. de Odo setembro:
1\' certo quÍl opino pela nooessida<lo du.
regulu.mentnçiio do disposto no art. 0" d!l
Caria. Politica, como pr~poZ·i,e nquí, porque
.sem 1sso o nortr cont10m~rn em u.gitac;ilo
continua, a Jiberdnue sem pt•otecÇiio e o direito
som garantia.
Si com e•tcs desejos o proce•ler consequente
nao l'epresento normas de boa politica.. ,,

tra a vontade de presidentes. •
Alli, St·. presidente, crieY amigos sinceros
em ambos os pnt•tidos, o consOI'vador e Gli bem!, send<>-me <iifficil ulstinguil' os quo nmis
aft'ectos me disponsM·um.
AUi, partidu.rio, libornl ndoantadissimo,
aggredindo a presi•lcntos, àqueilcs que mui~
Gs apoiavam, fôra da lucta, d~ imprensa OU
dos comícios eleitoraes, não conhecia o.dver·
snrios, todos me eram queridos, nns relaçUes O Srt, GoXI,'AT.VES CnAVml- Segm•amento •
.!!IO<:ines, O::; chof~:i oonservtLdorcs, n.pczar 1le rcpt•usontam o:,~s tlo:;ejos OM intm•esscs nz~clo·
mlnlm constaucJa no aggred1r no pat•tldo 1 na,s: não hn razouvel cootostaçiio,
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0 SJL. COSTA AZICVEnn... que normas oO"o· Si, St•. prcsltlcntc, P cm•to, como disso exso
roce o distincto Sr. tenente l'ilot.o Pires, af'oiw, do hn. muito ncltn.l'·so fie mim divormais convoniontcs parJL n RopuLllcn?
cln!lo, tendo-se contido per !lomn.is, o. cau~a
So.bomos pelo~ tolegrn.mmns publicnflO!i, nilo póde sor slnão a que sodm·lve de mo nilo
qtW rli=m1~ .var do ffi!'!Jcrlladot• do .:tmu:mws, haver S. Ex. encontl'a,lo decil nas pcqueniio soro. S. l~x. ngracln.veis ns duas medidiLS ninns mcdillns do rotbrmn.s. nnmc:u;ôi.!S, do~
que el!rosel, t'J•n.nc:~ c n.foitumentc:
mis.,ões, modldas quo, lhe trJLb:tlluwam no
-n. 110. ;Lmnlstiu. para. torlos os que so rcvol- ccr·cbl'u, comu urdcntos ln.vas do vulcão
to.rllm o.tó no dm. 23 do agosto ultimo; c perigoso.
·
- n. do. reguln.mentn~iio do artigo 6" do. Sim, 13onhoros; nfi.o mo prestei a. esses
Cnrt.n. rle 24 de fevereiro quo tmtn da inter- manejos do paixões inconfess~tveis, quere~
venção do poder fcdortLI nos Estados.
bo.ixn.m o~ caracteres que tcom con~cioucia do
Mas, senbo1•es, estas duns medidas não quo devem ú socied:tde s~ om que vivem.
foram, não silo sonhos do Presidente rla Desde que a scisilo do partido, que l'oi o
Republicn.l Nilo 1iJI·as inclui!' nn. sna monsJL· Dcmocra.tu., c que elegera-nos, teve lagar, o
gem no Congresso N11cionnl. ao se lnicinl'om como consequeucia soparou-so d:t parto que
os IJ'abalhos ila presento sessão 'I
tlcou com ns n.ntiA'OS choiCs, os Srs. bal'ão do
Todos sabem que essas medidas achnm-so Juru~ o Emilio Moreira, ont.oudeu S. Ex.
na mcnsa~em:-ndoptal·ns ó scJ•vir mal li que era tlover seu e dos que fossom amigos
patria, como parece a esses que a alias se do govornadol' do Amazona.~, ontrn.r nessa.
oppüem 'I
tllina de derJ•ubadas.
Si sim,-arromes:mm suns aggreseúcs pri- ll, sem attenrlercm ,-, minha franca posição
meiramente no govm•no, no povo que ns quiz, exteJ'nJtda em tolegramma p:Lrn o Estndo,-dc
o.s qum• n.indn.: tenham coragem o ~nrr·entcm que só me encontrariam ao lado <los interesses
com o povo, com o sr. Prndento de Morn.es, do Estado, dos 1la lei e da justiça., ltutinwndo
o (t.tclo des.~rt scisl!o, iri'eQ,Uicto, afoito. fez por
o.ntes dfJ so enfrento.rem commlgo.
O procotli1nento contral'lo, c que hão tido, impuisionnr-me no cn.mmho em declive, por
dnv:t-me <liroito de não attcnfiel·OS: muito onde não passam inrlividuaiidadcs que teem
uclmn drJsso plano cm que se collocaram, me conscionciu. do ~ uc vu.lem.
era licito di•pcnsaJ• o incommodo tio doscer Nada conseguiu S. Ex .. n despeito das leip ll'n levantar n luvn. doixatlu no ciliio, como turas tiJitns <lo cn.rtns e tclegrammns !J•ocn.dos
com o Sr. general Glicerlo, com o goveJ•nadOJ'
signal de urn l'epto.
O distincto Sr. tenente Filcto Pires segura· do Amu.zonu.s.
Alontn-me, porém, a convicção, Sr. Presimente não crô pruc/enta ccnsura.r o Governp,
o Chefe tio Poder Executivo, S1•. Dr. Prudente •lcnte, de quo meu procedimento, nobiiitnria
do Morno•, por c"es actos que apoio, o lhe a esao representante daquclle E•tndo, si o
dão motivo de expedir meus passaportes, para observasse.
Não so love u dcVOl'CS dos Senadores e
deixar os nrrniaos desse pm•tido 1"epublicnno,
a modo especial: procedo rmlo menos cautela· Dopu~'dos a ingrata tarefa rlo r>ersoguiçües,
de ajustes rle contas, por contraricd1Ldes de
sarnento.
partido. Seriam deveres pnra sarem recebidos
Para o nnno, teremos a renovação do man- sómento
por certos onil!sn.dos c dp consclenciu.s
riltto dos deputados federaes, e melhor é ter o
elo.sticns,
que nntopõcm o.s conshloraçúcs mo·
Executivo sem prevenções. Po contrario, vira J'IICS nos privados
interesses de occasiilo.
S. Ex lÍ tona novumente 1
Folgarei do reconhecer que na representa·
E' interrogaçi'ío do um íngenuo.
ção do Amazonas não ha u 111 só que pudesse
0 SJt. COELJJO RODRIOUES - ilmq uanto tor vir ató tii.o baixo.
doput11do e estiver exercendo mandato impc· E, si assim ó, poJ•que se divorciou de mim
ralivo, póde censurar actos do qunesquor o Sr. deputado tenente Flicto Pires l'er·
reiJ•a 1
autoJ•idadcs.
Não vou no ponto por amor dcsscs senti0 Sn.. COSTA AZEVEDO-De certo: e porque mentos do se devot• estar impnssivcl deontc
em dcsaccordo não o tilz e vem como flecha da autoridade que, o~usan1lo do pouer, hostidirectamente a mim 1
Uso o p1Lrtldo.
No resto do. ropl'esentadio do Amazonas, lln. Disse; ti passivei que o Sr. barão de Juru~.
outra caso., encontx•o u mesmu. pl'wlencia .· cltel'e de gJ•unde prestigio, use o a~use de seu
discoJ•des do Governo, nas medidos allndidas, posto, como comman,la.Jito super·Ior du. guo.r1la.
calo.m-~e c, pot• expressões 11flo t'ugi:ttradas 11as nrcionnl, para hostillsar o partido que npoi<L
tachiyrrr7J/n'as destla. Crtmn.rn., n.'ppla.wlem o o governador: quando isto so reconheço., será.
JlliLiH aloito, JHLS invest.ldos contra aquclle occu.siii.o do so 1110 promovei' n refor•ma..
fJUC desejou hn.rmonin., nms uiio ú. cu~tu. dos
Antu~, nn.úa. pmticaroi pa.ru. isso, o nom
in !cresses scru.es e do Amuzom•~,
pnm rcmoçocs e nomcac;Ucs.
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O quanto dito resumo tudo que, om potes·
tras, occoi'I'OU entre S. Ex. e aquotto que,
constl'llll!lidamente, traz ÍL pubiichlnde assim
o.s aberturas b•vido.s.
A responsabilidade do facto, suas inconvo·
nlonolus, vão 11 conta domou ngg1•essor.
Niío me era d11do ser lndilforente aos oxceA·
aos do pensamento, traduzidos, como for1tm,
pelo. linguagem do Sr. tenente Filoto Pires,
na sessão de bontom, da outra casa do Congresoo Naciono.t.
Pal'llo não cança1• o Senado, e porque a b·wa
está esgotada, deixnret •la a pôr em rotovo
pela. leitura.; mas o Senado consentirá que a
n.ca junto a. este •liscurso : nunca ó por do·
mnts pôr claras o.s questões politicas o as
dlSBidencios entre os representnntes do um
mesmo Estado.
Só nssim, o lido osso discurso, so portoro
sentir a incorrecção dus linh11s fJUfl, com m'liR
o.cccntua~lii.O, consignam a excitabililla.,lc elo
aggrosso1• (lendo):
c Niío podendo (I) mais tolerar os dosmnn·
dos do Irrequieto Sr. baríio olo Ladn1•io, foi a
obrigado n dizer que S. Ex. niío represontnva o sentimento do partido republicano do
Amnzonas, o ainda bem, quando assim se
pronunciou, niio houve uma só voz cm.opposlçiio ao stm pensamento, ,
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Vou sentar-me: a promessa feita. ole responder com boa accentuaçao a esse discurso
será· cumprida.
Na•la me abala: corteje S. Ex os idoio• que
estão ao presento mais em voga ; mas pat•a
tanto~ bem dtspensavcl a posição as>umida,

uma só voz em opposltiio ao seu pon,;amcnto.
,\gOt'IL ~'!Urgiu umn. voz protectora., t1e sali ..
da••ieda<ie, para vir om socco1•ro do illustrc
BIU'li.O,

E<sa vo~ roi a do illustt•o chefe do pllr·
tido t·epuiJiioano, 1t do illustro Son~tdor Mll·
uoel F'ra.ucisco Muchndo,. S Ex., chll.ffiltndo
u. si osso n.p:uh•lnhu.mento, procurou r•idicuJnrisat' os J'Opt•e:;entuntos llo Aumzonns ctuo
so suhiovat•am contra a politica do Bftrilo do
Laclario.
Calmos o serenos, o OI•ador o seus a.mi~os
r.udo toem support11do, cspemndo quo os olomontos se congrcgu!isern, so unificassem, ptLra
virem dizer que S. Ex. não representava o
pensamento do p<ll't,ido republicano.
Pois bom, n~ora vem dizer ú. Camnra. quo
o partido ó solidaria comsigo: dcpniR tiu "''""
pimento, o orn.dot· o seus collegns, que eram
ropresonta.nto:; do pn.rtido dn.convcnçito, na
renovaÇl10 •lo JUILD~lnto, oxcluira.m os Srs. Ln·
diLI'io r Machado,
.
Maior aotidaried•ulo niio pudiam ter.
Ooraflu1• hi:~torio. o. sua ilivet•goncio. com o
illustre Sr. Barão, q uo d•t• mesmo de long•,
c a •tr.itudc que S. Ex. assumiu pOl'occasiiio
do se dblcntir fL. n.mnist.la.
A quesl!1o em qu .. so descamou pCt•feitn·
mente a. politlr.a. do Amazouas, ·Jili u. int<lr·
vcn~ão nos i'stados.
•
Este pt•ojecto de mystificaciio rez com que
o Sr. Machado RO mostmsse franco, dnndo
a entender o piano ocoulto q uc tlnh~tm de
intervir nos negocias do IUo ür·ande do Sul.
S. Ex. procurou '' orador e outros coi-

que, nssim penso, não a fizera. menOs baixa. o legas pedindo u.poio pa.ru. u. intervenção, o

nem ma.i> importante.
ljliC positivruncnte lho lbi negado.
O pltYsico de S. Ex., como a sua estatura Refc<·c·se ás palavras do Sr. Bariio <lo L"·
politica, n~o se modifico.mm. Sà bem pro- da.riQ,orn couscq uencia de um tclogrammn. do
:xlma, ó reconhecida ossa estatura que qua- gov~:ionadot• do Amazonas, que, nindo. uma
dra ao seu proprio volumo,
vez, veiu mostrai' o seu c1•itcrio c lntcili·
gencia, tendo a nítida comprehensiio d" perNiío irei adeante.
niciosa doutrinn do projecto que c<thlu,
A hnnca•lo. do Amozonas, hoje seronrada
prorunciamcntc, roi solidaria nn. questões po·
iltica·; quo nqul so agitaram.
DISCURSO PUONUNOIADO NA St!'iSÃO DE 8 DE
Nisto, nilo ha dcsdoul'o nctn para. uns nem
OVTVUIIO DE 1895
p<LI'll outros,
Assirn sepal'ndos, no omtanto, sem so conOs,., Fi/elo Pi•·os - Vem á tt·ihunn., demo- sul~•rem,
todos votaram peta mesma iciéo.
vido pelM palo.vme do iiiustrc Scnadot• pelo - o. Republicn.
gl•nnde e generosn. .
.Amazonas, o Sr. Manoei Frnncisco ~laciutdo.
Os
r"Jl"
btioanos
do Arn11wnas, separados
Sabe a. Camara que, não poolendo mais to- pur quostues e;taduaes,
·manmem'se solida·
lerar os desmando' do ir1·equicto S1•, Bai'>ÍO rios cm q uest1ies politicas
e pelt• Ropublica
do Ladarlo, 1~1 obrigado a dizer que S. Ex. Uu·iio tootos os sn<l('il\cios, repudhmdo
a poniio representav" o sentimento do pa1•tJdo litica do subtorruglos, quo 08 seus antagorcpuiJllcnno do Amtuotms, e, ~tinda bem,
nu sed'a•lo, procuram pô1• em pr<~tica.
quando nsslm se pronunciou, m1o houve nisl!ut,
Entre os olous Deputados que na CauULI'IL
ropre::;ouu~m o pm•tido l'6!1Uhlicano lCdm·lLl, o
orador e o St•. Dr. Gabriel Salgado, e o pat·(I) lt.u~umu do Ul~oUrtlu,-Diarlo do CongrutiliO• tlo jj, tldo que lltes delegou seus rejlrescntantes na

''I

..'

SESSÃO BM

,.

•~
'

1

·'I

•
'

,I

:!

.

9

•

DB OUTUBRO DE

49

I 895

convenção do partido, e os poderes consti- E' rejeitado o l'equerimento.
tuidos do .est••do; reina perfeita soiidari•d11do Segue-se em 2~ () iscu:<súo, com o parecer
de vlstns; todo• trabarhando poio mesmo ideal da Cornmissrlo de Finanças o ó sem debato
1Lppi'OVILda; e sendo udoptnd11 passa para 3•,
opela mesma causa;
1t p!'Oposiçiio da Gamara dos Dopntndos n. 03.
de 1805, que n.utoriRD. o novorno n. u.brlr o
ORDEM DO DIA
credito supplomontar do 103:000$ ó. vorboExoroicros findos-do Ministerio da Fnzenrla,
Votaçito ~m 2" ~iscussiio da proposi'cilo ria art. 7" n. 31 da lei n. 26G,do 24 de dezembro
Camara dos Deputados n. 67, de 1895, quo do J894;pnra occorror ri despezas com a canaautorisa' o Poder Executivo a conced<H' um iisaçilo da agua para a cidade do Macau, Esanno de licença, com ordenado, a Pedro Po- tndo do Rio Grande do Norte.
reira do Anrl!'llda, engenheiro de 3• elasso da So~ue-so em 2• discussão, c"m a omendU:
Inspectoril1 Gerai de Est!'lld<ls de Ferro.
olforecida no parecer da Com missão do MnriOE' a proposiçiio approvada om escrutinio nha e úuerra, o art. I" da proposição da Co.secreto por 21 votos contra 20, e sendo ado- ma1'!L dos Deputados n. 37, ue ISO;;, que crea
ptada passa para 3• discussão.
no Exercito o quadro extrnnumerario·'· ·
O Sn..CoELUO E CAMPOS (peta. ordem} requer O Sr • • Julio (<'rot" -Sr. presidlspen!a_d~ intersticill par.1 a· 3· discus;iio da dente. encontro muit:1 difficuldnde n·a dispro~slçao.
.
cussiio de ·assumpto rlest11 ordem.
··
·E approvallo o requerimento.
,Jil na sessiio de 189~. a~pareceu aqui um
Segue-se em 3• discussão o ó sem rlebato projecto, que creava um quadro oxtranumcapprovado. e sendo adoptado vao ser enviado l'ILI'io 011 exercito.
n·camara: dos Deputados, inrlo antes ii Com- · Folizment•, nessa occasiiio, foi repeiiida
missão de· llednoçiio .. o projecto do Sena•lo essr~ pretenção, porque niio havia raziio, nilo
n. 40, de 1895, queautcdsa o Governo a in- havia fundamento algum que determinasse o
tervir no Estado de Sergipe, aftm de assegu- augmento do 'luadro do• officiues.
rar o exorcicio da Assembtéa legislativa Si, então, nua havia fundamento pal'll osse
lnstallada a 7 de setembro de 1804 ria viiia augmento, boje, com maioria de razão, tnmdo Rosario e o do Poder Executivo ao Corunei be m nao
- ox1s
· te.
.
.
Antonio· de Siqueira liorta •
. Segue-se em 2•.rliscussiio, com o parece!' da O Sn. COS'l'A AZEVEDO - Apoiado.
Commissiio rle FinaoÇILS e é som debate :~ppro- O Sll. PIRES FE!l.n.EmA-Niio augmontou-so
vada, e sendo adoptarla passa para 3• a pro- o numero de omcines.
posiçiio rla Cama,-~ dos IJepUUidos !I· 04, de o Sn.. JuLIO FnorA- V. Ex. encarregar1895, que auto1•isa o Governo a abru• ao ~~~- s11-h~ de demonstrar i•so uepois.
nisterio da Fazenda o ored!Jo •npplementnr Plll'll que, pois. ~ creaçüo deste quadro, se
de 4.7q<>:OOO$ par" pagam~n~o de d!vidas de nilo pnra augmentar o numero do officlaes o
Jifxercocoos, findas da lei n. 266, do 24 de de- proporcionar vagas 11 outros 'I
.
zembro d~ 1894.
. .. .
. ,. ,• , . Depois da proclnma('iio da Republica, foi
o'sn. JoÃo Ni(IVA (pela ordem) reque~ d1s- por âuas vezes augmontado o quadro dos
pensa de interstioio para u. 3· dlscussa? da olftciaes do exercito.
.
.
pro~sir;ão.
.
Digo- o quadro dos omciaes, porque niio
E e.pprovado' o requerimento.
_ 8e augmentou o pe,soai om numero corresEntram sucoossivamente em 2' disoussao pendente ; o pessoal tem continuado a ser o
que' se encerra sem debato; os arts. i" a 12 mesmo; ainda niio conse1:uimos eiev11r o nu-·
da proposição da Camal'lldos·Deputndos n.55, mero rle praças de preta mais do 20.000 hodiil895; que reorganisa o ensino das taculda- mens.
·
das' de direito.·
· _ .
· · · · : OSa. WANDENKOI.Jt- Temos nm cxeroito
Seguà'se em •lisoui!Bno que so onc'llrl'll sem• do 20.000 homens com 4 JUal'echaes! · •.
debate 'o ndditivo olfei'Aoi~o·no pnrr·cer d11 :
•
Commissiio delnstruc~ilo PuLiiea.
1 O Sit. JUL!O FnorA -.Nuo foi com o meu
Proce~e-se 11 votação'.
. .
.·
1Voto que se Joz esse augurou to.,
.
. .,
Sã 8ucocsslvamonte· approvados os·artl•os I L11mento o fncto, o lamento amda ,qu~.so.tcda. ~posição.
.
.
" llnbam verificado e~sas pron~oções vertigmosas:
EV.approvado o additivo, .
0 SR. CosTA AZEVII:DO 7' Apoiado •.
. E' a proposioilo, assim emendada, adopta~a ! o sn. Juuo Fno'rA- Commigo mesmo veo passa p~ra 3• discussilo. .
.
·
.rilica-se isto.
,
.
o sn. ANTONIO BAENA (pela ordem) requer Pa.soi logo de gonernl r!e brigad11 a !l'<'ne•·ni.
dispensa de interstioio pnra 11 3• •liscussiio da ,de diyisilo e depois a onr.•lobni, sem tempo ds
prcJ!Osl~;
exercer çommissõesem'qualquer dest~s Jlostos.
SaDado V. VI
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Collocaram·mo deste modo na posiçiio de Irem servir om diversas commissücs nlhoias
niio podm• prestar se!'Viços, pois. pela hiera· no serviço do Exercito, em commlssõcs do
chia militar, niio podia me sujeitar ao com· plnmtllo o outras, em summa a commiss~o
mando de oiHciaes de menor graduação do do engenheiros do Rio Grnn•le •lo Sul, composta de um chefe, tres omciaes e outros
que eu.
Mas, Sr, presidenta, como eu ia dizendo, auxiliares, é aqulllo que nós chamavamos,
augmentou-se o numero de corpos, passamos no tempo em que eu· era subalterno, e que
a ter 36 corpos de lnfllntarla,
existia um archivo militar, denominado
Assim tambem, foram croados mais cinco pateo de bichos : tem i6 ofilcinoa, alguns
corpos. de cavallaria, ainda uitimamento multo distinctos, que trabalham, emquanto
tivemos o augmento de mais quatro batalhões que outros vivam pnsseiando pelas ruas da
de infllntarin, dous de cavnllnria e dous de clda•lo, discutindo planos de guerra e tratando
do politica.
artilharia.
0 SR. PIRES FERIIEIRA-DOUS de cavnllnria As reparti~ões estão cheias de ofllcines
addidos ; qunsl todos os minlsterlos es·
O SR. JULIO FROTA-Tinhnmos dez e agora trnn bos ao da guerra teem omciaes il sua
temos 14, e um de trnruporte.
disposição.
E dizem que ba falta do omciaes I
0 SR. PIRES FERREIRA tliL um aparte.
Sem incluir os omciaes do quadro, nós
O Sn.. JULIO FROTA - Augmentou·se t&m· temos
1.700 e tantos, mais ou menos, ou
bem o quadro dos omciaes.
suppunba fossem 1.500 alferes.
Vejamos o que diz o Minlsterio da Guer1•a
no seu mappo da !ol'ça arregimentada (ld): Ora. o serviço do alferes é o mesmo de tec total de offlciaes, incluldos 747, natural- nente; que necessidade ha de passar para o
mente dos alferes que excodem o quadro, quadro oxtranumernrlo alguns tonontes o.
2.584, com 384 dos corpos espoclnes, 70, mais niio ser para promover outros 1
ou menos do quadro extranumerario extin- OS!t. Conn.~A DE AIIAUJO - Os cofres pu·
cto, e que nhi permanecerão, porque a lei blicos pódem com tudo isto Y
ni!o teve efl'eito rotronctivo, dá um total de O Sn. JULIO .FROTA - E aimla querem
3,038 omctaes.
Nestes 3. 038 omcines niio estão lncluidos aggravar as circumstanci!Ul do Thesouro 1
todos os 1. 700 e tontos alferes que excediam Por causa do excesso de oflloiaes já tivemos
ao quadro do exercito, porque muitos ainda difficuldade na organisação do orçamento o
não foram clnssiflcados neste mnppn, é agora ainda querem o.ugmentar mais essas difflculquo está o governo completando a distribui- dades.
ção.
Nilo me doi no trabalho de fazer a estntisPortanto, devemos nccroscentar, mais ou tica do augmento que resulta desta crcaçiio ;
menos, 1.000 alferes ao numero de 3.038 om- mas confto numa publicação feita n'O Pai• e
claes, chegando, talvez, a 4.000 e tantos.
noutra estatística apresentada na Camara doa
Qual é o numero de praças do pret que tem Sra. Deputad011 por um dlstincto omcial, que
o exercito Y
combate esta crençiio. Passo a ler esta
Segundo o mesmo mappa apresentado pelo estatistica (18):
Minlsterlo da Guerra odlstrlbuido no Senado,
é de 20.702 praças. Ora, quem souber dividir Q Passaram para o quadro- engenheiros:
e todos nós sabemos, verá que, divididos ua ~ coronel~, 7 tenontes·coronela, 5 majores,
20.000 praças por 4.000 omciaes tocam cinco o 8 capitães- J?ltado-ma,lor : 2 coronels,
praças para cada offlcial,
4 tenenteS•COroneiS, 7 m'!Jores, 9 capitnes,
Isto n~o é o suJ!lolente para um cabo de es· 8 primeiros-tenentes-Artilharia: I tenente·
quadra.
coronel, I maJor, 6 capitães, 7 primeiros-te.
nentes-Cavallarla: I tenente-coronel, 2 enO SR. CosTA AzEvEDO-ASsim ó que deve· pltiies, 4 tenentes- Infllntaria: 1 coronel,
moa discutir a cousa.
15 capitães, 11 tenentes o 15 alferes, ao todo
O SR. PIRES Fsnn.mm.1.- Nilo ó assim, por• 116 ofllclaes,que paBSIIm para esse quadro e
que b&ll6 niio ó verdadeira.
outras tantas Vllf!as no e1J'ectlvo, promoções
O SR, JuLio FROTA-A illustro commlssiio correspondentes, etc.
passou por este ponto do projecto, como se 1íevo ponderar no Senado, que, passnndo
costuma a dizer, como gntó por bl'llZDS.
por exemplo, dous ooronols para o quadro
Diz a iliustro oommlss4o do marlnba e extranumerarlo, silo promovido• dous tegUIIIrra (Léi).
nentes·coronels •. ,
Jó. vê o Senndo que oSr. Ministro da Guer· O Sn. Coan.h nm AIUUIO - O quadro exra não tom multa necesslllade do ofllcillOS, tranumerarlo só servo para isto, para fo.oi•
111nto as.sim que os vae dispenanndo para Utar as promoções,

I·
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o SR, ,Jur.ro FnoTA- Aqucllesque passam
viio concorrer com todos os outros nas promoções, se nilo s[o promovidos conjuncta·
mente para a mesma voga. Para as de tenen·
tes-coronels entram dou• majoros, c assim
succcssivamente em todos os postos.
• · b •t
~ SI\, MonAES BAI\1\0&- E uma onr a
soroto que rende para bastante gente
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foi'ÇA<lo a defender a proposlçilo da Camara
dos Sr•. Deputados que se acha emendada
pela Commissiio de Marinha e Guerra do
Senado.
Antes de turlo diz que s •. Ex. d~vo o seu
posto de Marechal do Exercrto á le1 compu!·
sorio que facilitou todos o> acccssos, lei esta
que velo do Imperio e foi acceita e respeitada
pelo. Republlca e tem produzido muito bons
(,\parles •)
eJreitos no Exerci to retirando deUe os officiaes
O sn. JULIO FnoTA- Para mim a questilo invallidos, incapazes do serviço pela odade.
tanto fo.z ser de 10 como de 200, combato a Não vli raziio para que o nobre Senador J~~:lO
medida pela inutilidade tlo augmento, t&nto Rio Grande do Sul faça semelhante opposrção
mais quanrlo J<i se votou um projecto sobre a e tiio systematica a organisaçiio do quadro
organlsação do ensino c se determinou que extranumerario. Os da4os apresentados por
o peSBool do mo.gisterlo serviri~ em com· S. Ex. peccom pela bo.se. Nós niio temos 4,000
missão os que já siio lentes, ha ma.ls tempo, omciaes e portanto nilo temos seis soldados
como já cstiLvam no quadro extranumerario, para. cada official, como se diz. -1. officialidade
continuam e contlnuoriío; portanto, paro que mais pesa no orçamento ó a do inlàn·
esses nilo ha necessidade de W creo.ção. _ tario., e só temos 40 corpos, nos quacs 800
Essa cstatlstlc& que li to! publicado, e nao officiaes. Já vo o nobre Senador pelo Rio
foi r.ontcsto.da pelos intereesados, porque Grande do Sul que é errado o seu calculo, e
aqui niio se trota, qna.nto a mim, de serviço nem se argumente com estes do.dos,porquanto
publico, mas de interes!e de quem quer que com grande numero destes já foram preenchi·
seja.
das muitas vagas.Dos 1.757 Alferes, uns foram
· o s" COSTA AzEvEno-Neste caso votemos cll!S!Iiflcados .!)OS corpoe e outros na~ Escolas
contra.'
mrhtares1e sao o.q mesmos que estüo sendo
•
.
novamente classificados, e o Senado com·
P. Sn. Ju~ro Fnou-Um 11lustre deputado, prehendeque os officiaes o.lumnos nas Escolo.s
mrhtar murto rlistlncto, a quem podia apre- niio ~iam figurar no mappa apresentado
veltar o quadro extranumerorio apresentou pelo nobre Seuador.
uma estatlstica m!ds ou menos igual o Além disto, com o quadro extranumerario
esta·
ha grande economia para o Tbesouro, como
Ora, nestas condições, depois do augmento demonstrou o Coronel ,\lencastro, em dis· ·
que temos tido no exercito, do augmento de curso publicado no Díarío Officíal de 6 de
vencimentos constantemente, eu la.mento o setembro proximo passado. Com a retirada
facto e tanto mais quanto P~rece-me que p~r· do quadro dos honorarios e reformados havia
tiu de alguns camaradas a idóa desta creaçao, grande diminuição de despeza, mas , como o
o sn. COSTA AZJCVEOO -E' de lliStlmar·se, oro.dor é contra toda a medida d~ a,roch~,
os11, Ju L.JoFnoTANiio digo nem sou assrgnouaemendacomaCommiBBILOdeMari·
.
!ta, nba e Guerra. eliminando o art. 4' que de·
capaz de msmuar que poss!l aprove. 1 cretavo semelhante disposiçiio. Oquadro exa elles, mas Io.mento, porque . dev<am tranumerorio serviu no principio da Repu·
lembrar-se das _çlrcumstancias criticas do blica para os officlaes suspOIIos .ao novo
Thesouro para nu.o o.ca.rretar maiores des- regímen e depois para accommodaçiio dos
pezas ao~ col'res. publicas.
.
instructores, lentes e todos os officiaes que
SI o Mmlaterro do. Guerra precJso. de 0 1!1· estavam fóro. do serviço do Exercito, em ser·
claes chame·os ao serviço d~ Exs:clto, nao viços espcciaes. Temos officiaes extraordi·
os disperse por todos os mmisterlOs e em narios desde o posto de General de Divisiio
qu~ntas commlssões ha, que pa!n eiles alio até 0 mais inferior. Niio ha o numero de pro·
mars convenientes, l!.orque vao .contando moçüos que referiu o nobre Senador. S. Ex.
tempo para as promocoes, e usutrumdo me- encarou a questão por t&l fórma que quasi
lllores vantagens,
convenceu o Senado de que tínhamos 4.000
Por emquanto, nada malso.cerescentarel, offieiaes que tinham-de haver 200 e tantas
c~eio que disse o sufficlente peraJU&tiftcar a promoções. o quadro·~á existia multo antes
nao neeessldade de ~;!mo tal c~eaçao extrav!l· do ISIJ2 e s. Ex. que roi' officiai de gabinete
gante nesta oecaslao. (Minto bom ; '" 11 " 10 rto VIsconde de Pelotil.s perante quem gosava
bom •)
de grande influencln, como do Ma1•quez do
Uorval, nunca pediu a extincção desse qua~
o sa•. Plrc11 Fca•rolrn lamenta dro, regulamentado nosso tempo. Não ó exacstor em opposiçiio ao !Ilustro Sr. Mnrochal cto tambem que de 15 de novembro de 1889
Frota na matorla de que se trata, mas foi para c~ se tenha augruentndo dezoito b~ta·
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lbões. No temfoo do Imporia o numero de ranhiio, Piauhy, Rio Orando do Norte, Paro·
batalhões •lo ln antnria foi elevado a 30, de· hyba e Ooyaz a quantia de mil contos de rela,
pois o Marechal Dcodoro elevou n. 36, o ftnal· Discussão unlca dos pareceres:
mente o Marechal Floriano a 40. O oradO!', N. 165, <lo IH95, das Com missões de Ma•
depois de cspcelflcar bom os sou• argumentos rinba e Guerra e de Finanças, opinando
Sllbrc o numm'O dos officiaes existentes no que niio deve ser tomado em consideração
exe•·cito o d~ts vantagens do quadro extra- o requerimento do 2" Tenente bonorarlo da
numeraria lamenta quo n[o possa continuar Al'mada Joio Moreira da Costa Tuplnambá ;
por ea~1r esgotaola a hora dos trabalhos e N. 166, de 18D5,11as mesm.,. Commiasões,
espera quo o Senado biL de approvar o pro- opinando que n[o deve se1• tomado em
.Jecto po1· ser util ao serviço militar como até consideração o roquerimeuto ole D. Virginla
Januarla da Sllvoira Soares;
.
agora o tem sido.
N. 167, de 1895. da Commlssiio de Fi·
Fica a discuss[o adiada pela hora.
nanças, opinando pelo Indeferimento do. pe0 Slt. PRESIDENTE designa para a ordem tiç[o
de D. Maria Angelica de Mel! o ;
do dia do. sessão seguinte:
N. 159, de 1895, da Commlss[o de Marinha
Continuação da 2" <I iscusSI10 da pi•oposiciio e Guerra, opinando pelo Indeferimento da pe·
da Camara dos DeputJLdos, n. 37, do 1895, tição de D. Anna Augusta Moniz Drago.;
que crôa noexereito o quadro extranumernrio; N. 160, de 1895, do. mesma Commissõo,
. 3" discussíio da proposição da mesma Ca· opinando que não está nos casos de ser
mora n. 64, ola 1895, que a_utorisa o Governo attendida a peti~iio de D. Margarida Muniz
a abrir ao Ministerio da Fazend11 o credito Lessa :
sup!Jiemento.r de4. 700:000$ i•O.m pagamento N. 161, da mesma Commissiio, opinando
de ivi1las de Excrcicios findos da lei n. 266, pelo indeferimento r1a petição de D. Umbode 24 de dezembro de 1894 ;
lina Araripe·co.vnlcante de Albuquerque.
2• dita das proposições da mesma Camara :
N. 48, de 1895, que dá nova organlsação Levanta-se a sesailo ás 4 lloras e 5 minutos
da tarde.
ao Corpo Diplomat1co ;
N. 8, de 1895, que autorisa o Poder Executivo o. conceder ao cabo de esquadra rerormado Amaro da Costa Soares, a pens[o diaria da 1$, sem prejuizo do soldo, que já per122• SESSÃO EM 10 BB'OUTUDRO DB 1895
cabe, de sua relbrmo. ;
. N. 59, de 1895, que autorisa o Poder Ex&cutivo a conceder a Julio Tra,jano de Moum,
Presidencia do Sr. Manool Viclorino
director da 4" secção <lo Mueeu Nacional e do
Laboratorio Anatomo•pathologico da Assis- SU~UIAR!O- Aborturn dn aei!São- Leitura o
tencia de Alienndos, um anno de licença sem npprov!lçii.o dn. nota - ExrEDIEXTIC - Parecer
- Diecusaiio e voto.çiio da.11 redacções da11
vencimentos :
omendna do Senado (La ~ropoaições d1~ Camnra,
3• dita da proposiç[o da mesma Camara na. 40 o 2tl, de 1805- isourRo e requerimento
n·. 67, de 1895, que autorisa o Poder Exe- verbal do Sr. Virgillo Damn11io- OltDBK oo
cutlvo a conceder um anno de licença, com ou.- 2a. diacussiiu da pruálOIJi~ü.o da. Ca.mam,
ordenado, a Pedro Pereira de Andrada, engo· n. 37 de 1805 - Discuraoa os ra, Pires Fornheiro do 3• classe da Inspectoria Geral de roira, Jnlio FroUL e Pire• li'arroira-l~ncerto.monto da. di11cuaalio o vol.a.çilo dn. propoliçã.o Estradas de Fe•·ro ;
a~ dhcus~:~íio e voLacllo da ~l'(lpVIIiçu.o dn- Ca.i' dlscussiio dos projectos rlo Sena~ o:
mara. n. 48, de 1895 - 2Ll d 11cusaão da propo ..
N. 42, de 1895, que ele v~ as gratiftco.çõeB aiçiio ela CILmarB- n. 8, do 1895-- Enc~rramento
dos patrües-móres ;
do. diacUB1ulo - Chu.madn. - Adiamento da voN. 43, de i895, que eleva os vencimentos to.çii.o- 2• disouaatlo e n.dinmenlo da votação
dos guardas de pohcia dos Arsenacs de Mo.- du. proposiç1lo da Camarn. n. 59, do 18053" d!BCUI'IRilo o ndinm~·ntu da votu.çiio da proporinha.;
siçiio d!t Camara n. 67, dtt 1S05 - tn discussão
N. 44, de 1895, que eleva os vencimentos do
projecto do Stlnu.do, n. ·12d du 1805- Dilidos officiaes tias secretarias rlos Arsonaes dos cursos
tlos ·Sra. Coelho Ro rlguas o Cos'a
Estados da Bahia, Pernambuco, Pará e Matto Azevudo, o '·observaçõo~S do Sr. Preddon\eGrosso ;
Encerramento da discu111àn o adin.mento da
N. 45, do 1895, que eleva os venolmentos V011lCÜ.O- 1" dl11ousalio e adiamento da vota,.
dos Secreto.rlos das capitanias do porto dos .(!ÜO doll projt!Ctoa do Senado, n1. 43 o 441 de·
1895- Ordom do dln jj,
Estados;
N. 40, de 1895, que I'ogula os vencimentos
dos Ministros do Supremo Tribunal Militar; Ao melo-dia, comparecem os. 39 seguintes
·N. 41, do 1895, que autorisa o Governo a Sra. Senadores: Jo[o Pedro, J. Catunda,Gusemp_restar a eadn um dos ll:stadOB do Ma- tavo RlcbaTd. Joaquim Sarmento, Franolsoo
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Mn.cho.rlo, Costa Azevedo, Antonio Raena, Pi·
res Ferreira, Cruz, Coelho Rodrigues, João
Cordeiro, Jostl Bernardo, Oli veirlL Galv•1o,
Abdon Milanez, Almeida. Barrete, .Joiio Neiva
Corrêa de Araujo. Joaquim Pet•nambuco:
Rego Mello, Leite e Oiticica, Leondro Macio!,
Rosa. Junior, Coelho e Campos, Virgllio Da·
mo.zlo, Domingos Vicente, Gil Goulart,Manoel
de Queiroz, Lopes Trovão, C. Ottoni, Paula
Souza, Moraes Barros, Campos Salle•, Leo~
poldo de Bulhões, Joaquim de Souza, VIcente
Machado, Arthur Abreu,Jullo Frota, Ramiro
Barcelloa e Pinheiro Machado,
Abre-se a sessão.
E' !iria, posto. em discussão e sem debate
appi'OVO.d" o. acta da sessão anterior.
Deixam de comparecer, com c"us" porticl~
po.d.. , os Sra. João Barbalho, Justo Cher·
mont, Go~es ~c ~ll!ltro, Nogueira Accioly,
Severino Vtelra,Qumtino Bocaynva. E. Wandenkolk, Aristides Lobo, Gonçalves Cb11ves,
Joaquim Felicio e Generoso Poncc · e 'em
ello., os Sra. Manoel Barata, Almlnlo'A1fonso
Messi~ de Gu,miio, Ruy Barbosa, EugeniÓ
Amortm, Laper, Aquilino do Am;~ral, Jo:L·
quim Murtinho, Ro.ulino Horn e Esteves .lu~

oior.
0 SR. 2' SECRETARIO, servindo de I ' 1 dó.

conta do seguinte

EXPEDIENTE
Olllcios:
Dons do I' secretArio d~ cam~ra dos Deputadoa, de hontem, remettendo M seguintes
PROPOSIÇÕES

N. 74- 1895
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entregoró. ó. administração rlo Olstrlcto Federai ; revogadas "s disposições em contrario.
Camarn. dos Deputodos em 9 rie outubro

de 1805,-li'trmcisco fie 11ssis Rosa cSilva,

pl'C•

sidente. - Tltoma= Det{ino, 1 secretario. 11

Att[Ju.<Jto Tavares de L!Jra,

(3~

como 2" socre·

tario.
Outro do me,mo Secretario e de igual dato.,
communlcanrlo que aquclla Camara uiio deu
o seu assentimento às emendos, que devolve,
do Sen,.do á proposição da mesma C11mara,
que fixa a dcspezo. do Ministerlo ria Guerra.
para o exercicio de 1896 e relativas ii oliminação do per lodo que supprlmo 54:000$de ordenados e gr.1 tifico.çues dos lnstruct ll'es dM
Escolas Miltto.res (rubrica 5); á reducçiioda
verba. consl.:.wo.da. no. rubríca 12; e á. elevação
do numero de voiuntarios e r\ snppressiio da
verba de 100:000$ paro. premlos (rubric• 5).
-A' Commissão de ~'in;~nças.
Outro do mosmo Secretario o de igual data,
rewettendo, de ordem da mesmo. Co.mn.l'a,
pat'll. ser presente à Commi;siio Mixto. lncumbtda de regulamentat• o art. 6" do. ConstltuiQiio, a rept•esentaç;1o dirigida no COngresso
Nncional P"lo Con;ciho Municipal dn capital
do Estado da Baltio., contra ncl<ls do Governo
do JM11do que reputo. cbntmrios ii mesma
Constitul~ão.-A' t·ererldn. Commissão Mixto..
Telegrammo. expedido do Pnlacio de Porto
Alegre em 9 do corrente mez, assim concebido:
Presidente rlo Senado-Rio-Tenho satlsfação comuunicar-vos que, em sessão ordlnarla e de conformidade preceito constitucional, installou-se hoje assemllléa reprcsentant s, perante n qual foi lida minh~t Men~
sagem. Esta, a dospeite males ot•lginados revolução, registra situnçi'io lisongoira. diversos
ramos serviço, inclusive crescidas amortlsações divida e existencla salrlo em dinheiro
de 3.372:526$194.- Julio Castilhos.- Inteirado.
o sa S• SECRETARIO servindo de oo lê o
vae a linprimir paro. entt•ar na ordem dos
trabalhos o seguiate

O Congresso Nacional resolve:
Art. i." E' ftxada em 200:000$ a quantia.
devida ao almirante Jeronymo Francisco Gonçalvos, nos termo; e para os etreitea do decrete n. 199, de 30 de julho de 1894.
Art, 2," Revogarn·seas disposições em COO•
trarlo.
.
Camara dos Deputados em O de outubro
de 1895, -Francisco do Assis Rosa o Silua
PARECER N, 178 DE 1895
presidente,-T/ooma: Delfina, l' secretario •...:
AU!JU:~to Tavares do Lyra, 3u como 2u secre..
tario.
D. Domotllla Flavio. ria Silveira. Alvares,
vi
uva
do official do J\Lzenda de 2• classe,
A's Commlssões de Justiça e Legislo.ção, de
João Francisco Alvo.t•es Coei ho, pede no reMarinho. e Guerra e de Finanças.
querimento sujeito ao exame da Commlssão
de Marinho. e r;uerro. uma pensão.
N. 75-1895
A suppUcante ailega, como t'undo.monto do
O Congresso Nacional resolve:
suu. pretençiio, o seu mau estado de sande e o
Artigo unlco. E' o Poder Executivo auteri- despt•ovimento de recursos para suo. su~
sado n. abrir o credito de S. 717:661$21]0, que sistencla.
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A Commissíiodo Mllrinha o Guerra, examinando os doeu montas quo acompanham o l'O·
querimonto, uíio pódo dolxal' do rocouhccol'
que o finado olllclal tio lilzond:L Alvares
Caolho prestou importantes serviços ao Estado, tanto na paz como na guerrll, mas )IOr
outro lado lncumbo·lho ~tltender !Is clrcumstancills do Thesouro Pnbllco sobrecarrega-do com aposentnçüos, julll!llções o refot•miLB,
cujo numero, do anuo n nuno, vil.O em pt·ogreasíio c1oescente.
Avultada e multo ó a somm11 que o Tho·
souro despende com essas e outrllB pensoos o
a Comm{lil!íio do Marinha o Guerra jmrcce
que, omquanto as finanças da Jtepubllca 111io
torem mais Jlsonjcirns, niío deve o Congresso
conceder novas pensões, sa!Yo casos mui extraordinarlos e especlaes.
E', portanto, a Commiasiio de parecer quo o
roquerimento do D. Domotilla Flavia da Sil·
volra Alvares niío seja appt•ova,lo.
O Senado, poróm, resolvoril como melhor
entendor,
Sala dllS Commlssõea, Odo outubro •la 1895,
-E. 1Vandonholi<.-Jo1To Noiva. - Almeida
Barroto.-Pirru ForrtJira,

\

A commissíio de finanças ostâ. de nccordo.
Sala dns Commissões, 9 de outubro de 1895.

'

-Costa A.:euodo, -Motaos Barros. -Leopoldo
dtJ Bulhdos.-J. loagui1l'J do Sou.:a.-Ramiro

Barcel/os .-J. S, Rogo Mollo.

ORDEM DO DIA
Contint'lll. em :.!a discussão com n omond1L

olfm•ocidn pela Comm issiio do Marinhn o
ouorra, o nrt. !"da proposição da C1unarn
dos Deputados, n. 37, do 1803, que cron no
oxot•clto o quadro extranumerarJO.
O 81•. Pire• Ferrelrn affirma,
b&SillldO n11 palavra do Presidente da Repu·
blic11 c do Ministro da Guerra, a necessidade
do quailro extmnummoarlo.
Reforlndo·so a um aparto que lho to! diri·
ghlo na scssiío da veapcra,cllz CJUO o a!mnnnck
mllitaJ• do 189·1 pouco dllferodo de 1805;ninda
assim, tomando per base o deste anno, actual·
mente o numero de officlaes cll'ectivos do
exercite> esti> multo aquem do qualiro annunciado po!os illustl'llS representantes do !tio
orando do Sul.
Propõe-se demonstrat' convenientemente
que o numero de officiaes etrectlvos do ex·
ercito nilo cbogn a 3,000, espct•ando que o
Ulnstre Marechal, Senador pelo Rio Grande
do Sul, nesta mesma aessiio prove a exlstencia
dos 4.000 officlaes etrectivos aos quaes ae re·
feriu, excluindo os reformailos e honorarioa,
que SOl'vem actualmente, dos quaes se occuPA a proposlçiío da camara, no intuito de
excluil·OS do serviço activo.
Entra na sua domonstraviio ilizondo, acerca
do grande numero do alferes, rtue foi crendo
per necessidade urgente, de accordo com a
lei da OJ•ganis:lçiio das forças militares 1la Re·
publica.
Tendo-se constitui•lo ilil!erentos corpos de
voluntarios, viu-se o Marechal na contingencia de creat• os alferes, sem os quncs niío
teriam commnn•lo tantc>s combatentes.
Demais, niío vô crime, mas justiça nessas
p••omoçues, si el!IIS ibt'llm dadas a inferiores.
ollcs souberam tornar-se digno• do galat•diio
no campo de batalha,
Referindo-se 4 campanha do Parnguay, diz
que, quando em opel"~çúes, o Marquez de Ca·
xias tinha carta bronca para promover e lo·
ram promovidos contenaros de officiucs.
Cita a lei de outubro de IAiO,que graduava
to•los os officiaes em commlsailo no tbeatro d!L
guerra; os alferes, porém. niío tinham sú·
mente as honl'IIS de graduados, mas recebiam
os vencimentos quo lhes !Ol'llln mantidos
mesmo do pois da campanh:L,
Porque níio se ha de fazer o mesmo
agora;1
. .
Niíochegam a.J.OOOo numero do o!llciaos,
nem tnlvez a 3,000, JlOrque, convóm notar,
antes da t•evolta o Exet•cito tinha aUhres.

_ Siío succossivnmente lido.s. poslllB em discussão e som debate approvadns as re•lncçõee
do.s emonrlas do Senado lia seguintes propo·
àlcõcs da Camara dos Deputados :
· N. 49, de 1895, que autorisa a ab01·tura
do credito ele 3,000:000$ para despozo.s com
a rostauraçiío das fortalezas ;
· N. 20, de 1805, que autorian a abot•lura do
credito supp!amentar de 104:030$000 para
occorrer ils despoul8 com a policia do Districto
Federal.
O lilr. V"Jrallio Damnzlo rafe·
ro•So ao liLllocimeuto do Dr. Josó Luiz do AI·
moida Couto, cuja vid11 bislo1'iu ligeiramente,
assignalando os seus serviços no mngisterio,
o papel eminente que desempenhou como
deputado geral e presidente de provinciu, a
sua correcção partldaria, a sua altitude pa·
trloticn deante da nova fórmn de gove••no
proclamada a 15 de novembro, o os sons inol·
villnvels set•viços de chnico, verdadeiro sa-cerdote que soubo ser, no exerclcio do tíio
espinhosa e elevada mlssíio.
Para um brazlloh•o tíio lllustre o prestante,
acha que o Sonudv, interpreto •lo sentimento
nacional, niio devo guardai' slieucio.
1~m summn., ontcnr!e que ó mnn. ingrntidiio
Eis porquo o orador pede CiUO se consigno voltar-ao atrnz, menosprcsundo os servi~;os
n11 acta um voto <lo pezal'.
potl'ioticos <los que so bateram cotn tuuto de·
Posto a votos,ó npprovndo o roquel'lmento, nodo pei!L patria •.
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O Sa• ••Julio Fa•otn (I)- Nito venho O SR. PnEsmE~TE- V. Ex. nilo pMe
acompanhar o nobre SonadOI' que mo prece. fullar mais sobro o Milumpto.
clou nas divagações que fez sobro 11 guerra do O Sr<. Pllt!IH FrnnnEmA- Peço a palavra
Pamguay, sobre n amnistia, sobro o nrt. 0', pam
uma mcpllcaçiio pessoal.
otc.; venho simplesmente satlsfiLzer a exl~:en
cla que me fez, de quo ou lho clomonstrnsso O Sn. Pn&~IDE~TN- V. Ex. tom o. palaque no exercito havia 4.000 otnclnos miLIB ou vra para a um oxpllcaçiio pessoal.
menos. Quem vae responder a S. Ex. nito sou
ou, é a Repartlçiio de A.\UtiiLnte Oonoral. SI O Ma•. Ph·e., Fert"elru (I""""'""
eu hontem Jb.ltel O. verdade, foi baseado em uplicaçao !'"·'·'""!)- Entendo que ojmnppa
documento olficlal.
ostn perfeito, discordando, porem, da lnterAifirmel hontem que o numero de olficlaes protaçiio do sou illustro collega.
era de 4.000 mais ou menos, e o nobre Sena.' Temos 40 batalhões do ini!Lntario., com
dor I'osponclou-me que ou não lho podiCL 21 otnolaos cada um. Escolhendo no ma,Ppa
provar que existissem nem 3,000. Ouça o um batalhão, lndistinctamento, o vcgenobro Senador o ouça o Senado.
simo, por exemplo, encontra 68 officiaes,
Aqui esto. o mo.ppa dos officiaos arreglmon. o que provo. que os nlforog ultimamente pro·
tfLIIos cm 10 de junho de 1805. Existiam como movidos, jó. so acham incluidos nos bo.talhüos,
otnciaes arregimentados 2.58•i. Estii.o lncluidos visto estarem registrados no mappa. Entro os
nestes 2.584, 747 dos 1. 700 promovltlos a J. 750 alferes muitos vieram preencher vagas.
mais; portanto, ainda níio estilo incluidos 1.500 foram distrihuldos pelas tres armas.
novecentos e tantos.
No 11' regimento de cavallaria que
o SR PmES FERREIRA. d~ um aparto
devia ter 21 omcines, encontra 49. ·A armo.
•
'
de co.vo.Uaria, que deve ter 307 otnc!aes,
O SR ..JULIO FROTA.-Mas o que ó que tom apparece no mapna com 506, com um excesso,
a organisaçiio com o aue realmente existo portanto, do 25iJ. lia demais 261 officiaos,
pelo excesso de promoção úe alferes 1 Eu estou devendo-se aocrescontar o. esse numero os
tratando do. que existo realmonto, e níio elo que niio fornm classificados nos corpos.
que devia ex•stir.
Niio estilo classificados nas tres o.r mas os
Mll.B contlnúo. Existiam 2.584 officiaes dos ornei aos que estudavam nll.B escol11.6 militares,
corpos arregimentados, com 384 otncines do porque rornm classificados nas escolas cerno o ,
corpos especlaes, prefhz-se e> numero de sena• lo podorâ verificar na ordem do dia.' que
2.96S. Ora, ba ainda cerca do 900 otnciaes trouxe a promol)lio dos 1. 757. Esses otnciaes,
que não estão incluidos.
desligados por motivos das ?ccurroncias bav(.
O SR. Pm.D FERREIRA. dá um aparto.
dn.s na Escola, sondo classJficados chegam a
formar o numero de 1.000 e poucos com os
O SR. JULIO FnoTA-Nao trato do que. se ue ostiio classifica< los. Assim somme o Sena·
f~, nem sei como se fez. Era'!l I. 747 alferes, ao 0 numero primitivo que deve ter o oxerdiZ_o !JOb~ Senndor o eu acce1to o. !IUmor,o; cito logaimonte orgnnisac!o com osso numero
estão mcluidos neste mappu, como Ja ciMsJfi· de officiallll a mais 0 ha de encontrar quancaclos nos diversos ~o~s, 747; J?llra I. 747, tos enumern o mappo. -2.500 e !ttntos.
Jb.Jtam 1.000. Ora. Si ex1stem clllSS!Iicados nos
ttiversos corpos 2.968 officincs, com esses o sn. PRF.SIDR~E -Observo. ao nob;e
1.000 não classiftca~os fa.zem 3.968. Assim, Senador que só e;tiL cm d1Sc~IJ8lio o art, I •
pois, recorrendo ao Aimnnak, encontra-se A proposiQiLO tem multas nrtrgos e o nobre
ainda no quadro oxtronumerario já oxtincto Senador pode fo.llnr rluas vozes sobro cada
mais 74 officiaos, que não fazem parto dos um delles.
quadros e!fectivos.
o SR. PmHs FF.Jtm:mA- Acoeitnndo a
Por .conseguinte, chegará 4. 042,quo, com oxpllCilç[o, dá por terminado o sou discurso.
74 ~~:ttmgem a 5.pi6.
Ninguem mais pedindo a palavra, on·
E1s o que eu d1sse hontem.
corra-se a discussiío.
Eu até disse que tiohnmos •1.000. JIOUoo Seguo-so em discussão o o.rt. 2•, com a
mais ou ~enos, o ugDI'!L encontro mars de emenda da carnara.
4. 000 officines.
Si falto à vordlde, faço-o baseado neste O SJ• .. Plre., -:-errelru agradece a
mnppa.
~orrecção com que f01 observado o regimento
Nada mais tenho a nocrcscentnr:
pois volta {J. tribuna do accordo cem cile.
o sou discurso, cllz o orador
O Mr. PireM Ferreh•n - PcQ{l a quoContinuando
0 mappa apresento. 2.500 otnciaes arrepo.lavm.
gi mentad os.
Addicionnndo-so o. 011tes os 300 o poucos
officiaes do ongonharh• e estado-maior de
(I} E11tu 11l14ollrao nãn to! rAVI!Ito p11lo nrn.tlol',
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T~ ClrtHPn; o n~ 1lOnr.m!' do' ost.ado~mn.lm··do
2\ tm•-sn-lm nm ·ctroctlvo tlo'·dous mil no·
vccontol" o. tanto~ oflJcino:;, sem, com tudo,

Stlo succosslvamente approvados os §§ I'
1).

1

.

II

,I'

i

,

, unico. ·
'
- ·:
,
o ·E' npprovndo o pnragrapho. ·unlco.
oxcc~<u doi~l!oros, nua .iá ost:i lndulrlo no
E' approvado o urt. 3' aalvo os paragraphos.
mappa, por fot'ÇIL que so c:hcgar1\. no nnmcrci ·Silo succo.>sivnmonto approvudos os §§ .. I~
e• .
.
.
do ·LODO olllchlcs.
·
· Oq'••ndot• 11t'gumo1ita com o rnapp11, quo é E'~ approvado o art. 4"-oalvo o paragrapho
csct•ipturnçtio mílltlll', mio havendo Iel quo unico.
·
·,.
·
lliçil' classillcar orn' um corpo do inlkntaria E' npprovado o paragrapho unlco, .
08 otnCJIIOS, 1008 npunns 2J.
_
. '
E' regeitudo o n.rt. 5''··
'. ''9s outros~l·êPrcse_ntn.m·o' excBgso: o .ó por E' approvndo o 11rt. 6".
· .1sso que n0lr111n nno 'ter ·o exercito 3.000 · ll' npprovada, por partes, a tabella.
offiohufs; nii.o 'hn.vonrlo, Portanto, ·raziiO para . E' a'proposlçii.o com a emenda approvadll,
!lO•hr'so a queda do 'pro,ject.>,' nllognndo·se o adoptado o passa para 3• íl•scussiio;• · "·' ··.
'.. .
.
, ·I''..
,
.. ,
num~ril de 4:000 omcincs, quo mio existe~ '
E' 'umn qnc~t1to 'do nlgnrismos, que nii.o
ndmitto .argumentos 'om contrario, o qno O Sr.- ~lcentc .:Unciaad'o. (pela
dcsflLz os que foram nprcscnr.ndos polohonrlido. orriem)-Sr. presidente,. tentlo passado som
SoniLrlor do Rio Grnndc do Sul.
· · emenda nenhuma o projecto em 2~ dlscus... Oquadro o:<tt•anumerllrlo'níio nugmontn o são ...
nu111c~~ do oiDcincs, ·a"~ numero' ó constante; o sn. PREOJDEN'l'E-Foi rejeitado um ar·
ç por ~uitos nr~nos nua ·SO _nomonri.L um ti('l'o.
,
,
_
·nHcros nosto PILIZ : dnr-sc-ltno 'nponns' os: . n '
'
"
.
' ' . ''
'
oxCóssôs, preenchendo os nctunos nifel'eS !IS: ' q Sa. Vlc~:NTE MACI!ADO ..• peço dispenso.
va~:ns' 'q'uo se foram dando entre os tenentes. i de mtersti<:)O pnl'IL ser posto no. ordem do dia
. Dopols· do outras considm·uçõos~ o orador: do nm11nba.
·· ·
·
·
concluo; certo do que o Senado n•lop~l!'li a. O Stt. CoELI!O RonnlOUES - Tem de ir á
proposiç;lo, quo ntlo tmz .,ugmonto de dos.' Commissiio para redlgil·o; de o.ceordo com o
'pozn~· o .ó util · n muitos dos ·sot•vidores do' vencido.
·
'
· · ·· · ·
p;.;,; ·. · · ··· ·
.
.
..
-. Nin'guem mais podin•1o a pnlavra, oncerrn- . O Sa. VIOE~E MAcnAn?-Eu _fa_ço o req~e
so n discussiio·. · · . . .
1 rtmento, ó direito mçu,_, sujet~o ~ v,otaçao,
· . 'Sógucm·sc ·cm· .di~cilssliO.;rtue se encerra. sem! vot~m co:ntrn ~~~e se qu~~erem.. .
.
'dehato, os urts. 3 a 5 'com a emenda, da Com·: E rejettndo o requertmento. ·
.
mi$Sãó n·o nrt .4".
· ·:
.. ! Segno'se em· 2• discussão,' que so encerra
. ·
, . . : sem debate; a proposicão ·da camara dos
· ·Procodc'so !i votnçiio.
:· · ,V.otli'so. o ó·rojei.~tdo o art. 1•, ftCIIn•lo ~ro-' Deputados, n. 8, de 1895, que a_utorlsa oPoju~tcndds os' dentais artigos o as respectivas der Executivo n conceder'ao•cabO ··de· esquaemondn:s: · ' ' · ·
·, · -- -. .... · . , , dra relormndo,- Amaro da Collta Soares; a
.. , '\ •proposiçiio mo ser •levo! vida li outra: pons:To diari" do 1$000, sem pr.julzo do-soldo,
Camnrn. . . . · .
,
.
· que .i•i·percobc; de·sult. reforma; cem o pare, Segua-soem 3' discu$iilo e é sem 'debate cer das Commissüosdo Marinhae'Guerrae de
.•approvad" e, .sendo adoptada, vae ser 'sub· Finaoçns. · · · ' '
mettidn 1\ SllliCÇilO pros!denciaJ a PrOp;lSição' :;\DUUDCJada a vo$o o verifiCIIDdO·SO DilO
,!la, C>!_m~r,, dos Doputndos, n. 61 de !89o, que haver mais'nurilero'pam·cleliberar, procedélLutor'Sit. q, GovorM n abr.tr ao )luusterto dn: se a chamada dos Srs •.Senadores 'que comjia:f!!lol'dn_o ~rod1to su~plemen~lrde4.?1~:000$ recerrun 1\ sessiiá (30) edeixlioi ·de'rospon~er
}ln:a png:t.me~t;o do ~n1das' do E.rercocoo• fin·, os srs. Pires Fe··~io a,_ Coalho Rodt'Jgues;José
if' -~n lo1 n. ::uo1,;!" ~4 de ~ezombro do i89~.· Bernardo, VirgUio Damnsio;·c·. ·ottolii; CIUD·
Sobuem·so em ~ dlsens"o, quo se oo~rrtL I'O> Se.lles é Piulteiro'Macbndo ·(7)~ · ·
som debato os artigos I a-6 da propos1çno dn.
,
" : -- · -- • . ' · " · · ··
Cn.marn do.< DoEUt~dos, n.48, do 1895, que dii O ~r. Pre.<1deoto rl.ecla~ que,. :oomqu!llllo
•nová llrgnniSilç,io no corpo Diplomatico,. com houvessem respondtdo" "'cbnmndll, .3-2. Srs.
•o-parecer ·das Commissões -de .Constituição e Senadores, no rectoto nao existe esse numero
P,odcresoda·Flnançns; . ,. .. .
.. , equ~,portaoto,fiCIIadinda·a votnQiío,da,pro.,, ' "Stlgue-sr.i em:discussão quo se encerra ,sem! posJ~:ao.
'
·debato ILi't<bcll~ que acompanha a praposlçii.o · 'Se~e-se iim 2• discussão, ·qtie se· encerra
Proced<HO a votaçM.
,
· , sem dob.,te, lltlia.la a votll~ii.o por .. tlt.lta' de
· ,' •E' npprovado o art. i" salvo os seus paraj quo""''• a proposicão da camara. dos Depu.
"srapllos,o~-<..o· • ·•
,,.,,, · ,,
.,
,. ,; tl!flos,n.59,de.IS95, que. autorisa oPoder
CllO~Itr :'IIUIII. ILO ll111001'0 dc-3.000,
.~1, pot~órn, f~r adtliciomulo tle
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SESSÃO EM 10 DE OUTUBRO DE 1895

Executivo n conceder a .Julio Tr:1jnno do O Sa.CaELUo itoonlaums-Sim. oonhor: dos
Moura, director da 4• secção do Museu Na- 1mquenos regatos ·so r.izem 'riachos dos rlo..cionol.o do Laboratorio Anatomo·p<Lthoioglco• chos so fuzom os pequenos r•os, dos pequedo Assistcncla do . AllcOI>dos, um anno do, nos rios o• grandes, até os maiores, ató o
licença .. !em venmmentos. com purcccl' dn.l Amn.zonn.s.
·
· Commlssao do finanças,.
, Tenho esoruplo cm votar nugmento de dosSegue-se em 3" discus.•üo, que tambem se; peza p.rao_l'uncclonalismo pullco do paiz q'!o
encet•rosemdebate, ficando igu,.lmente adiada~ em geral nao ó mal remunerado, quando YOJO
a votação, a proposição da mesma camar:~,: que ha Estados que n~o ~m ~ccur~os para
n. 67, ~e ISO;, que autorisa n Poder g1 .; sua vida constitu~lonai ordmar>a, nun tendo
ec.utlvo a conceder um ·anno de licença, com outro recurso slnuo o•tendora mi!o aos cofres
ordenado, a porlro Pereira do Andl'llda, cn- fcdomcs,
genheiro de 3• classe da Inspectoria_ Geral de U~L Slt. SENADÇIR - Neste CliSO .nüo pódom
Estradas de Ferro.
·
.
ser EstadCJS.
Segue-se em I' discussiio o projecto doso· ,q Sa. Mon.AES BARROS-Apoiado.
nnd_o, n. 42, do 1895, que eleva as gr.•till'
o SJt. ComLIIo Ronn.IOVES- A Consti.tuiçüo
caçoe~ dos patrões-móres.
· niio distinguiu os estados· ricos rlos pobres, e
· O Sa. PRES!DP.NTE- Tem a palavra 0 Sr . t~óto não distinguiu q11o· estabeleceu, quer
Coelho R.o lrlgues.
'' nas di<posiçüo• provisorias, quer no art. 5', o
· · ·
·
·
meio de serem auxiLiados pelo• cofres da
~ União,
·
. O Sr. O~>elho Rodri~Jue ..-Sr.;
. _
·
i
presidente, desiSto da palavt•a, Visto DilO ... I o.sa. COSTA A?.EVEOO NasCircumstanc"'
tarem presentes os membros da commi!~-sã.o : extlemas.
pois queria podir·uma explicação a respeitO i O Srt. ~lon.AES BARROS- Quem não ,tem
dO projecto,
·
. , meir'IS de ViVer não Se emancipa.
' AS~i~, gunrdar-me-bei para. outra diS·' 0 Sa.' COEI.I!O ROOILJGUES- Depois ba cirCUSSUO.
cumstancias extraordinarlas que teremos de
O Sa. PRESIDENTE- Tenho. a declarar no discutir oppo!'tunamente com mais vagar,
honrado Senador <juo o projecto não é r!e que respondem ac aparte dado pelo honrado
commissiio, é l" diSilussão de um projecto Senador.
·
apresentado pelo Sr. Se~ador Costa •\~vedo o S!t. CoRal':,, DE ARAUJO -A União Iame outros, em consoquenc1a da suppressao pro- bem está vivendo do credito.
pCJSt:J. de algumas rubricas,· do orçamento da
O SR. CoELuo RoDRJOUES- Em todo caso,
Marinha.
ao apertado nilo se deve impor máis aperto
O Sr, Coelho Rodrlf{ueoo-Nesse' algum.
·
·
·
·
coso,peço a palavra. ·
·
O Sa. Cormi:A DE ARAUJO- Concorrlo com
o SR. PaESrDE~TE-Tem a palavra
isso ; mas o 9uc digo ó que não ó muito ~~~e
•
011 E.<tado< v1vam do credito quando a U01ao
O 8r .. Coelho Rodrlgue•-Peco tambem vive rlelle.
permissiio ao honrado autor do projecto O Sit, CoELI!O ~oruape.•- No ostarlo .em
para fazer-Lhe algumas perguntas a respeito que se acha a Umao o a maior parte dos Estada materi:r do mesmo.
dos que a compõem, deverno; evitar o mais
.Desejava que S. Ex. me lnforma:;so, 1":. passive! o augmerito dos ·vencimentos doá em·
a .quanto monta o·a'!gmento da desrza que pre~'ll.dos publicas.
resultará da ad~pçao do p"'Jecto Em 2• o sn. Coanf:A D>: ARAUJo dá outro aporte.
·
togar: si s;·Ex. ja reza somm& dos creditas
que se tem vo~••lo e dos que estão aind" penO Sa. GoELI!O Roo moVES- Tombem votei
dentes da approvação do Senado 1 Si jó. cai· neato sentido.
culou o deficit do orçameolo corrente e si lbo Portanto, peço!" S. Ex. o autor do proj~to
parece que estas despezas ouo vil'iio agbTO· que mo tmnqutlllse a. coosciencla a respeito
v&~• a situação ja a!llictiw do Thesouro Jo'e- des!Al ponto, porque, si eu pudesse mo coodera! ·1
vencer de que o estado do Tbesouro em lndl_I'Teollo pezar de contrariar 0 ro'eeto ue ferente a estas. e ou1;"!" dospezas que estilo
se refere a pobres empre<!1idos p~b-1cos dq 3. na ord•m do fita de IIOJC, além d~ uma quo
O)l 4' orrlem. que naturnlmeotll, dlrão
de me par""'; urgen!Al, cr.uo rol por mtm propos~
•• para so: não e aqui que pe~ 0 rro 1
e que C>ta tambcm n.u ordarn do dia de boje,
..
•- ca ·
não porei duvida em acomponhar o honrado
O Sa. ~!or<Ae< BAmtos-0 carro pega cm Senador com auem lõllgo scrnpro cm mo achar
toda parto:
do =rdo, ·
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·O sn. G•ls'I'A Az<mmo - sr. prosidonw, o
l<Olll'lldo SOIULdol' 110r l'inuhy !losoj'' sabei'
lnllltll• coufll'" o ou "Pcuns posso responder a
''"'!'Oito tio uJgum"' dcstns,
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do To'ln,.nç"• rospondor•\ o resto.
O S<J. CosTA M<wr.no- Umn !lolias ó : "
quanto mont" J•\" dospoza com us eruditos
oxtraordhtttl'los vota•los polo congrosso 1
Niio lho posso dizer, 0 s1i roooJ•rontlo·so
no Governo.; que 80 potlol'<Í. S~Lbor.
O S11. ColuulA n•~ AMVJtl- ,\qui mc.1mo
na Socrot~tt•ia podamos •ahor.
O su. Cos1·.~ Aztmwo - Nesw caso, pnroco
quo o honrado Sonndo~ porlerlll sntlsrazci' sua
ourlosldiltfo, pedindo i\ Mesa que dú~se ordem
11ara quo 11 Socrot11rill o infbrmiiSSo,
O Sn. Co~I.uo llon<uau~s dà um aparte.
O S<t, Co>'1'A Az<W<~IlO-Evidentemonto, niío
sor11 ao autor do um pt•qjocto que augment11
multu puuco IIS dcsflllzns publicas que o no·
ln•o Senador deva exigir.
Tenho do di1.or as. Ex., 0 esta 0 justa·
monto li pai•to em qno rospotulo n sua cUrioei•lndo brim entondid 11 , quo osto Pl'ojocto tovo
pot• ftm, ahlm do fttzer ,just.i~, 1 a ostos patrões·
lll0l'l1S_quo tcom, alguns, a insignitlcantc l'OII\U·
'IWraçuo do 240$ por nnno, attontlot• •i propo•!leio 1la Catnnm sobl'C 0 orç:~ 1 nonto da Mari·
nha,
A Comrnlssiio do l>'lnnnç:IS ontondou quo niio
dovla ndmittir uo orcllmento :~ugmontos do
OIIlenlldOil "u gmtiflcacüosquo niiu rutivossem
ji't consigntldos om lei :mtorior.
Eis 0 que diz 11 commissiio (L')
· '·
0 S<t. CO~LIIO RODlt\GU~- A doutrina tl
~on.

.O Sn.

CosrA Ar.EI'~no- Seguindo C:!~' dou·
ti'Illll, ·~ f:ommissiio lmpoz no t•olator tirar da
Pl'OilOSI\'110 d11 Cnmara sobro o orcamonto da
MarlnJu• todos os augmoutos de vencimentos
qno 11110 ostavnm autol'illndos por loi vigoute;
a outi'C ossos vonclmontos tlostacam·so os dos
lllllrilos-muros dn Btlhin, Pernambuco, Pat•á
u M11tto Grosso.
A sommtt tot:LI par" sntisflt.Zer n estes nu·
l(lllOutos tlt!O 3:000$ pornnno; porque hnvi:1
nll(nns quo rocobhtm 000$, outros ·100~ o
outl\J.< 240$; o ~~roc,,u justo cqnip.unl~os.
oiOI'nn•lo o l'cnctmento mínimo o o módio :i
soJJIIun do quo rc>cobia mnis.
Cum~rmdo costo prog r:unma da Com missão,
1\Jrnm ttra<IO> do orçnu1 unto ost.ls nu .. moni<JS'
o t)ll, concortltUhiO com o quo tliz n có'mmiss.\Õ
no sou J~:lrtl...'Ot', .o!ll~.l'l'Ci esta 11rojooto em nwu
nomo. ~obl'\11\ .lllllU~" tltJStt•s nu••mcntos tüz
o J~LNl«<r •li~ Comil!i>,<:io, (U.) "
htt om ''lrtttdo dtsto, •1110 ou, roulteocdor
Uos bon..~ St'l'\'ico s I) uo Jll'l''..'~t:.un l'St('.s mnri-

nhoiros, alguns dos quaoa rooebem uma ln·
slgnificnnto romunernçilo, resolvi oll'erecot' ti.
considerllçiío do Sonndo csto projecto, pedindo
u. O.t:;slgno.tura. do cinco collagns, j)ll.rJL que o
projecto pudossc vir rnpidamonto à discussão
o ncompanhuJ' n iol do areamento quo ao ha do
voto.1•.
Não soi si esta oxpUc~cii.o satlsnt.Z o honrado Sena•lor. Ha roalmonto um augmonto do
3:000$ quo sito repartidos pelos 5 ou 6 pa·
trõos-móros do diversos Estntlos : o nom ó
c"~ivcl admitt1r que ostrja sompro Jli'Ompto
"naudlr 110 serviço um omprega1Io que tem
240$ 11 nnuaos.
o s11 • JULIO •FitOT,\- Sem mais vnntagcns 1 ·
0 8 ,,, 0081,. A",EV",'o- Nenllltm•~ •bsolu·
~
trLmonto; o orn ulguns E~tados os patrões·
móros, para Irem a bordo, viio om jangadas
suas.
o S!t. MOIIAE:l BAttnos- Mas nilo podem
viver com 240$ annuaes !
,
O 811. CosrA AzEVEDo- E que olles pre•
liam tambom serviços no commorciO, mas toem
do esb1r ~ompre promptos par~ fuzet• qual·
qUOJ' set'VIQI! do Estndo, t!JOm d& 1r e!" em~m:.r·
CUÇILO propr.m. pa.ra. prn.ttco;r os nav1o!·; e su.Q
obrigados nl!fda a nc)ldi_!'· nos n~ufrnD<OS na
respectiva clrcumscripçtLO.
Emftm, eu creio quo õ tilo insignlftcnnte
mas tão justo esto augmonto, qno espero que
o Seno•lo não deixará de dat•·ihe o seu nssen·
timento.
,.,
, .. tod
_o SIL _GoEIJto ,.onntauES.,.m o caso,
nuo perdt o mou tempo.
h

"

""

O So•. Prellldente- Devo lembra~
ao Senado que este projecto, como outros que
so seguem na. Ol'dem do dia de Jtqje, silo oon·
curron!A!s com disposições do orçamento do
Minis!ot•io dn ~farinha votndo na outra CIISa
do ccmgz'às:;o •

Si n Cnmnm mantiver o sou projecto pri·
mitivo o o Senado niio conftrmnr as sons
omeudns suppressivns, estes projectos estão
prt1ludicados.
Rcsoh·i J><il-os em ordem do tlin p.trll adi·
nntnr trabalho : mas trem do ir ü. Commissiío, ngunrdando ulterior delibern~ii.o d~> eamn.rn..
O S<t. CoM~.\ DE AMUJo- Paroce que niio
thwcm entrar em 2~ discussão sem que a
C:<mn.ro. Jelibcru.
Nin~uem mais pedindo 1> '!"'ln1·rn. encerra.·
SO :1 diSCUSS:iO, Jlcaudo adiadn a VOtatiiO por
f1Ül.'\

dO

!

l}IIOI"Uiil.

Se:;ruotn·ro cm 1.1 discussão. que se encerra
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som debato ea<llnda a votação po1• f~tlta <lo
N. HiG, elo IRU5, clns mo:-~mtt.~.conuniH:;rioH,
Qlwrum, os projectos do Senado :
OJlhULntlo quo mlo clovo sm• tornwln om oon·
N. 43, do 1805, quo eleva o• vonoimonl.os •idol'n~iil> o roquorlmont.o elo O. VIJ•gluiiL ,IJL·
do~ guard<LS do policia dos Al'souaos tlu Ma- uutu'ilL dn Sllvnlra SoiU'Ol'l:
N. Hi7 ,do 13~l5,dn. Commhnwi.o clo l,'lnrm~ntl,
rinho. ;
N. 44, do 1805, que eleva os voncimont.os opimuulo pelo indoiol'iruoul.o do. [>otlçilo do
dos olllciaos das Secrotarln.s dos Ar:IOnaos dos o. MarhL Ang-ellc" do Mollo;
Estados da Bahia, Pernambuco, PariL o ~lat·
N. 150,do 18115, d"" conuniH~<ius<lo M"rlnhiL
to-Grosso.
o Gumm e do l•'in"IICIL"' opinJLndo pelo Indo·
O Sa. PRESIDENTE declara que, estnndo lorlmonto da tll'otonç>lo do ll. ,\nnu. An~uai.JL
adianta:Ja a bo1·a o multo reduzido o numoru Muniz Brug'n. ;
do• Srs. Senadores prlldcntcs, VILO lovnntiLr n N. HiO, do IRO:i, elas moHrnnH commiHHtíoK,
sessiio o 1losigna para oi•dom do dia do. ses. O[>iOJLJHIO [lliÍO ifuiolilriiiiOHt,u diL [II'Otonciln do
D. MllrgfLridJL Mnnlz LeBHIL ;
siio seguinte :
N. !UI, du 1805, dJLS mosnms commlsslínH,
Votaçiio em 2• <llscussiio das proposições da
opinando pelo ln<lofm•imonto <irL pJ•otoncrio
Camara dos Deputados : '
N. 8, de 1805, que autorisa o Poder Ex· do(), Umbolinll Al'llripo CILVILiCJLUti do Aihll·
ecutivo a conceder ao cabo do OSIJUadm !'O- querquo.
formado, Amaro da Costa SoaJ•es, a pensão
Lovllntn.·so a scssiio usa hur11s o ·15 minutos
diaria de 1~00, sem prejuizo do soldo, que da tardo.
já percebe, 'de sua reforma ;
· N. 59, de 1895, que autorisa o Poder Ex·
ecutivo a conceder a Julio Trajano do Moura,
director da 4' socçiio do Museu Nacional o do
12:1~ SESSÃO E~t li lll!: OU'I'lJIII~O IIIC ]HlJ5 ·
Laboratorio Ann.tomo-patholo~~co d" As•istencia de Alienados, um anno de licon<;a som
Pra.viflaucia rio Sr. Afflwml Vir:tnri1w
vencimentos ;
Votação em 3• di•cussiio da J>roposlr;iio da SU~DlAiliO- AhnrLum dn "'""ãn- LniLurtw
mesma Camara n. 67 do 1895, quo ILUtoJ•isa ILJIIJrOVILÇiio f(IL w:ta- gXI'/WI/(N'f/1- J'Hrlll!fl•
o Poder Executivo a conocdor um anno do li· ru11- DiKcUrliotlu Sr. CoHt;~ A;~,uvlulr'- C)IJIIIIr•
cença, com OJ•denado, a Pedro Pereira do An- \'açrjoK do S1•. l'rm1id11nl(f- Ü!UJI~.\1 /UI UIAdrada, ongcnbolro de 3" cta•se du. Inspectoria Volar;I1(J •laft IIHLLoritu~, 1:uj;L lllllnllllllii.u llcnu
nncnrrudrl nn HUKIIiio 1111L111'i11r- I• •IÍIICUII~J1o 11
OeJ•al de Estt•adas de Ferro :
rio Jlrfi}Jcto du Sunndu n. 4r,, do JH'.f."l-·
Votaçilo em I' discussiio dos p!•ojectob do votlllfli.f,
i" rli•u:uKKilo do Jlrojol:lo do Sunlulv 11. •HJ, dn
Senado:
1M!J:i- Uilu;Urllu do Sr. Gt11sla Azovr~tlu- J•:u.
N. 42, <lo 1805, que eleva a• gmtiflcn.çlics corramunto d11 diHciiHtuio , vuluçri.u d" prujm:ln
dos patrões-mores ;
- ta. 11i•u:u11Hiin 11 vutrtçiio rio JlriJjnr:to riu Sn•
N. 43, de 1805, que elevo. o~ vencimento• nudo 11. •11, dtl fij',I:Í- J)idCIUIIIii.O 11 Vr1LJV;fi.CJ 1ln11
dos guardas de policia dos arsenaes de ma· ru.. ror.nrud IIKo lfl:i, ff,H, lti7, f!jU, HIU fi ttll,

rinba ;

tlo Hw:; - Ortlmn do diu. f.J.

N. 44, do 1895, que eleva os vencimento.•
dos Officiaes das SCCI'Ctat•in.s dos at'SCmWR dos Ao meio-o! ia compl<reocrn os 4~ ""~uinti:H
Estados do. Babia, Pernambuco, Pará e Matto. Sr. Scn:tdort:s: Jo:üJ l'edro •.João B:u·lm.lho,
J. Cutun<la, Gustavo illchiLr<l. JfJJIIjUim Sllr•
Grosso;
mcnto, Fru.nciHCO M:u;lutJlo. f:tJHtfL AZt~v~:do,
I• discussiio dos projectos do Senado :
Antonio Baorm., Gornf!H do CWltt•o. Pir1~H I'or··
N. 45, de 1895, que eleva os vencimentos roiru., Cruz, coalho Jtorfl·íg'um~, Joiio Cordtliru,
des secretarias das capitanias dos portos dos Josó Hcrnrmlo, Olivrd!'1> Galviio, Ai•lon Mitu.
Estados ;
nez, AI moida Hltrrt,to, .J(Jiío Std vu. Corr1111. du
N. 46, de 189:i, que regula os \'encimcntos Al"'dUjo, Joa~tuirn Purmunbuco, IV:gu Mcllo,
dos ministros do Sopremo Tribun:• I ~!ilitar; Leandro Maciel, !tos'< .lunlor, Coelho o C1Un•
N. 41. de IS$, que aotorisa o Governo a pos, Domingo& Vicnntrh Gil Ooulnrt, M'ILDU"I
emprestar a cada um dos E.;tado• do ~!a dr~ (JUt!irttl. I..:.t.por, J..rJJH~ 'frOVii.O, Gonr;uJVf:11
ranhão, Piauby, Rio Orando do Norte. Para· Chaves, c. Ottonl, Paulu. Smn.a, Monu,,s Hu.r·
hyba. c Goyaz a quanta de l.OOO:OO!J$ffJfJ ;
rus, Cam[Jo• Sall.,., l.t:opoi<Jo do Uutl<rwH, .JouflUím
da Souí'.a, .Jwuptim ~furtínlm, Vícont;,
Discnssiio nnica dos pareceres :
~!aclnuJo, l!aulinu Horn, .Julio Jlrola, lll•rniro
N. 165, de IS$, da..;commi"""""•lcl!arinha ljnrccllrr.~ • i'inlwlro Maehwlo,
e Guerra e de Finan.,..., opinando que não
de,·e ser tomado ern consideraç-iLo o requeri· Abre-De a Hf~oio.
menta olo 2· tenente bonorario da Armada E' lida, po;la um oll.~ux.Wr t:.llf:ID <lt:irOtlo
Josá ~foreira da Costa Toplnamt.i ;
aroprovada u IIC!a da I!I:S.<WJ antt:rwr.
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ml, 8orvídos pelos empregados de fazenda; o.s
d!sposiçucs actualmente em vigor (arts. 42 e
4J ~a Nova Consoliduçiio diiS Lms •la.s Alfundo·
gas) dilo direito ó. livre escolha do Governo
paro os Jogares de inspectoro; das alfandegas
do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Paró.
e Santos lart. 56 do regulamento de 1876),
Quanto as demais alfandegas, a nomea~ão
pórle ser feita om commissão ou definltiV!I.montc.
O Su. I" SECRmTAlliO da conta do seguinte, A nomc~çíio de inspectores das allllndegas,
deftnltlvamente, colloca o Governo na situa·
~ão de nilo poder retirar da administração de
EXPEDIP.:NTE
algumas dessas repartições publicas, empregado que so tenha tornado lncompativel no
Otl!oio do Sr. Senndor Aquilino do Amaral, exercicio dessas funcooos; no casa de o exigir
de ·bontem, communicando que por'motivo o serviço publico, substituido esse funcci<>imperioao deixa de comparecer boje e niio nario, o Governo niio tem onde llar·lbo exor·
comparecerli por alguns du1s nos trobaibos do ciclo, visto não tor elle lagar algum nas l'ilSenado.-lntelrndo,
: partiçOes de lllzenda a que pertenQa, sendo
Representação da companhia de Sanea· a sua disponibilidade obrigada motivo de •é·
menta do Rio de Janeiro solicitando do Con·· rillo dttl!culdade para o Governo.
•
N
·
1
tlt
'i
•
d
d'
Essa. dlspos!çu.o autorlsa a nomeaono de
grasso a01ona a res u çu.o os 1re!tos que ins tores 11 individuas não comprehendldos
lhe foram exigidos na Alland~gn do Rio de, nof"q ndros das repartições de fu.ienda o que
·
1 ' bl'
Janeiro, pelos objectos que Importou, nn • u
('órma do contracto celebrado com 0 Governo . nao parece •le conven1onc1a ao serv ço pu I·
para construcção de VJIJas-Operarlas.-A: co, concentrado_como se acha o serviço pela
Commlssiio de Finanças
novn. organlsaçao dos Estados, extinctas o.s
•
· attribuições conleridas outrora aos presiden·
OSn. 2• SECRETARIO ló e viio a Imprimir ·tos de província, bem como as dos antigos
para entrar na ordem dos trabalhos os se· Inspectores das tbesoumrias de fuzonda.
gulnlell
· Não parece baver raziio para que, organl·
· andas como estilo o.s repartições de fuwnda,
PAUEOEIUCJI
devam ser os cargo~ de inspectores das alfan·
degas de ordem inferior exercidos em commlssiio 110r empregndos de fazenda devidamente
N. 179- 1895
babilitados,mas possa rlar·se o pi•ovimento
definitivo de pessoas nilo pertencentes á
A proposi~ envill.da pela Camara dos De· claase, sem o processo de habilitação exigido
putados, sob n. 31 de 1895, que declara de li· por te!, e sem a pratica do serviço que vão
vre e•colba do Governo, além de outros car- dirigire ndministrar com aJ!l'l'nde sommo.de
gos, a nomeaçiio de directores do Tbesouro, responsnb\lidade a. cargo llOje dos chefes
inspectores da Al&ndegn da Capl tal Federal dessas repnrtições,
·
e da Caixa da AmortiZRQilo, da Casa do. Moe- o art. 3.. da proposição crea deleg!lAllas fts·
da, ndmlnistrador da Imprensa Nacional e caca nas capitaes dos E•tados do Paró., Per·
JJiario Otficial e director da recebedoria, nambubo, Babia e Rio Grande do Sul ; da<lo
manda igualmente servirem em comml•siio, o desen volvimentu do serviço dus All'ondogns,
por empregados de fazenda, os cargos de ln- nesses Eatados, onde a lmportaçiio tem ores·
spectores das alt'llndegas, crea dele;:acias fts· cido em proporçiio grande, a pratica tem decaes nos Estados do Pará, Pernambuco, &llla monstra.do que lia defeito na continuDQiio do
e Rio Grande do. Sul, provli as nomeações regimen que lhes foi dndo. o mesmo adoptado
po.ra. essas reparttções creado.s e contém ou· no antigo regimen, apeno a com o acerescimo
tras disposições sobre empregados de tb.- de todas as o.ttribuições dllS o.ntlgllS Thesou·
zenda.
ral'illS de F1Wlnda. .
O artigo I• do. proposlç~o consolldadlsposi- Serio. preferivel reorgo.nlsar essas reparti·
ções da leglslaçiio em vigor, quanto iJ. nomea· ções, com distincçiio dns duns secções : o.rr~
çiio de diversos fnncclono.rlos das repartições cado.dorn e pagadora, uma das quaes se lnde lllzcnda, amplianrlo o. livre escolha do go- cumbisse de arrecadar Jl8 rondas ftscaes o a
verno nos lagares de directores do Thesouro e outra de fd-.er os pagamentos a que a Uniiio
da Recebedoria.
é obrl1111da nos Estadoa, cada secçiio com o
O artigo 2' torna os cargos de inspectores seu o.dminlstrndor e o seu pessoal, suJeitos á
do.s alfandegas, commfssiio do Governo Fede- autoridll.da superior do Delegado da lln!iio ;
Deixam do comparecer, com causa partici·
pnda, os Srs. Justo Chormont, Nogueira
Acoioly, Severino Vlolra, QuintinoBocayuva,'
E. Wandenkolk, Aristides Lobo, Joaquim
Felioio, Generoso Ponce, Aquilino do Amarnl
e Artbur Abreu; e, sem ella, os Srs Manoel
Barata, AlmiM Alfonso, Leite o Olticlca, Mos·
sius de Ousmilo, Virgllio Damaslo, Ruy Bar·
bosa, Eugenio Amorim e Esteves Junior.
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seria mais slmylos o mais ooonomlco, do qne
duas ropa~•tlçues distinctns, tendencla pronuuc!n•'a ó. •alta do regímen nnter!or ""'
Tbesourllr!as <le Fazenda, jil. cxt!nctas.
A escassez rio tempo, por ter vindo a proposição da Camara dos Deputados no fim
do prazo da. sessão legislativa e a n<lcess!dade
de acudir, durante o anno proximo, ú. perturbação cm que o serviço se acha, como o
declara o Sr. Ministro da Fazenda no seu
Relator!o, aconselha a Comm!ssüo de F!nnn·
ço.s o. nlio apresentar plano para esta r·eforma, aguardando-se para fazei-o na sessão rio
anno prox!mo futuro.
o projecto providencia nosentirlo de serem
para as novas delegacias, nomeados os ae·
tuacs empregados extinctos e os foncciona·
rios de fnzenda inde·1!damente aposentados e
que siío em numero conRir!erove!.
Devendo ser pelo § 2' do art. 3' da proposiçüo, o quadro do pessoal das novas Uc!egaelas, o mesmo actualmente existente nllS De·
legaclas congeneres, e tomando como base
para o calculo, a despeza oom a Delegacia de
s. Paulo, a despeza maior de 61:006$, tere·
mos que as nons Delegacias custariio a im·
portancia de 24HI24$, si tod"' quatro, como
é de presumir exigirem es,e maxfmo de
•les
'
~o o. verba _ Empregados das Reportições e lagares ext!nctos- deverá desapparecer ou ficar muito reduzida com o aprovei·
lamento desses fonccionarios para as novas
delegacias e que serão em numero de60; com
o. mesma base acima tomadn, parece que não
haverá augmento rio. despeza e antes reducçiio, como muito convém ser feitonllS nctuaes
circumstanc!as do Thesouro ; essa. verba de
- Repartições e lagares extlnctos - exige a
lmpo•'tancla de 500:0UO$, no actual exercic!o, pedindo o Governo 500:000$ poro o tuturo.
. . .
Cumpre levar cm oonta lambem o. dlmmm·
çiio da verba -Aposentados - pelo. vol~• ao
se~VIÇO dos indevidamente postos em dispo~!bibdade, e que perdem a aposentadol'la :. n~o
h~verá portanto, augmento e sim rl!mmm:
çao da despeza..
.
O art, 4' oonBlgno. di~postções que ~pratica
justifica : No relator to rlo .S1• • Minl~tro da
Fazenda lê-se que tem haVIdo fon;Clona•·!~s
cnet?ntrados ~m culpa de det'ra~daçao dos dt·
nb01ros pubbcos, sem que posSIL o Governo
ag!r franco e promptnmentll paro. punir as
lhltas commetttrlas, o.coutelando devidamente
os interesses do Tbesou:ro ; o processo adminlstratlvo abv!a a este mconvcnlente, lmpon·
do-se a revogação do art. 0' do. lei n. 191 B.
de 30 de setem~ro de 1803, lei de orçamento
a!!ó.s, onde nao deveria estar, como perma·
nente, disposição quo taos resultados está
produzindo,
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A disposição do art. 5' é antagonlco ás que
a proposição consigna anteriormente; dar ao
Govemo a livre escolha para a nomeação dos
empregados do JlLzenda, mandar quo sirvam
cm commissüo, esses empregados, o cargo do
Inspector <las a!lllndegas, autor!sar o Gover·
no a dcm!ttil-os, por processo admin!stmt!vo,
quando eUe se torne !ncompat!vel oom o
cargo, mas nüo perm!tt!r ao Governo remo·
vei-o para lagares onde o empregado receba
menor vencimento, é cercear a espbora de
ncQiio do Governo, tão necessuria para man·
lO!' n autoridade sobre os encarregados da
arrecadação dos dinheiros pub!loos; a expe·
•·iencbt dos annosanter!orcs, oomporadosoom
os ultimas do rcg!men da lei de 1803, deixa
bem ver quanto os seus elfeitos siio pl'l\ludiciacs 1\ boa m~trcha da arlmln!straçiio.
Niio Re remove, não se demitte um bom
foncc!onario de fazenda; si alguma injustiça
vem a ser praticada, e!ia vem a ser, afinal,
corrigida sem otrensa aos direitos de quem
dó. prova de zelo e interesse pelo serviço pu·
blico.
A te d ••
ad 1 t CC~ . za "!'"' regra, na m n1s raçao,
P!""'_uz•ra o esttmu!o ile !Jem !J8rVir ; a c~n·
,VlCÇO.O rle qUe na•! a poderiL SO~reVlr á des!dta,
ao abandono do dever, ao suborno até, além
de uma suspensão de exerclcio, aJrt:ouxa a
,oliscip!mo., 1b.z O!!QUecer a ':esponsabtbdade e
esmorecer a actividade, tão grande para o
bom .1\Jncc!onamento desse ramo do serviço
pubhoo.
· Expostas estas considerações a Commlssão
de Fmanças é, em geral, rle parecer que a
propo•içilo da Camara dos Deputa~os entre
em d!seu.süo e seja approvadã. De accordo
com as observações acima, oll'erece ao Senado
as seguintes emendas que julga de conven!encia justificar:
·
' Ao§ 1" do art. 3", propõe que sejam sup·primldas as palavras-ou demittido. O por&•
gi'Bpho manda provêr os lagares nas novas
delegac>as oom os actnaes empregados cxtin~
tos e com o pessoal indevidamente aposenta·
do-ou demittido. SI algum runc.J!onar!o foi
Indevidamente demitt!do e o Governo reco·
nbccer n injnstiÇa ou meomo lllega!ldade da
sua demissão, na legislação em vigor ha meio
de fazei-o voltar ao· seu eml,lrego; não perece
rle conven!enc!a deixar conSignada disposlçiio
em lei especial pem autorillllr a que se julguem, com direito á nomeação, fonccionar!os ·
que tenham sido devidamente demlttido• em·
época anterior· é de crer que todos os demlttl·
dos ju!guem·se dentro da disposição legal ·
por ihes ser appl!cado o-indevldamen~
para as suas dcmlsiiÕe.ll.
_
,A Commlssao propõe lambem a suppreasao
do art. 5', pelos motivos quejá·expoz.
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-Costa Azevarlo.- Lc1ta c Oellc,ca, Ielo.tor.Ramlro Rarcetlos,- Leopoldo de Buthncs.J, Joaquim. da Sou;a.-J, S. Rego Jlfello,

A' Commissilo de Justiça o Lcgislaçi\o con·
cor1Ju. com o parecer supra, apresentando sú·
mente uma emenda para que so S!lppri(lla o
§2" do arl.4" que consagra um pr1vilegroque
não se justldcn •
Emenda:
supprlma-se o§ 2" do at•t. 4".
_
Saladas Commissões, 7<le outubro de !SOo.
-Joaquint Cotl'dtt do Arauj~.-J. L. Coc~lto. c
Campos .-A. Coalho Rod>'tguas, com rcstrl-

cçües.
N. !80- !805

A Commi•síio de Finanças cXBminando n
proposiÇ<iO n. 42, do corrente o.nno, em .que
a camnra dos Deputados mnnda garnntrr a
D. Rosa Sanches de SOUZI\ Carvalho, D: Anna
de Aguiar Prado e D. Thereza Angelica do
souzt\ a pensiio assegurada pelo nrt. 31 do
regulamentoapprovadopor dncreto n. 942 A,
de 31 de outubro de !S90, dispensando n
obrigação estabelecida pelo § !." do nrt. 1. 4 ~o
mesmo regulamento, verlftcou que a omrsSitO
niio foi de culpa ·dns peticionarias e sim do
l'Uncclonarlo enc<~rregado do desconto da join
do montepio.
Por con~Wquencin, pot• ser de .Justiça, ó de
parecer que s~j~ adoptada pelo Senado a
referida propostçao.
Sala dos Commissüos,IO de outubro de 1805.
-Costa A:ct~cdo,- .Ramiro BaJ•ccllos.- J.
S. Rego Mallo.- J. Joaquim de Souza,Moraes "Barros.- Campos Sallas.- Leopoldo
de Bulltaes - Leite e Oiticica.
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Silo poctanto as seguintes as e!Jlondns quo
a commlssiio de l'lnançns propuo ó. proposição:
,
Ao~ I" do nrt. 3 :
. .
Supprimnm·so ns palavras-ou dormttldo.
Ao art. 5". Supprhnn·so.
_
Sala <las commissõcs.• 5 do .o~~ubr~ do !SOo.
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A Commissíio de Finanças, examinando a
propeslçllo n. 54 do corrente o.nno da Camara dos Deputa<los, que concedo um o.nno
de licença com ordenado no Dr. Lndlsláo José
de Cnrvaliro, medico da Hospedaria de lmmi·
grantes, em Pinheh•os, ó ao ~recer que o
Senado adopte a mesmo proposlçiio.
Sala das Commissües, lO de outubro dn !805.
-Costa Azevedo, - Ramirn IJarçcl/os, J.'lforacs Dar1•os. - J. Joaquim do Sou:a,Campo.• Salles. - J. S. Jlcyn Mel/o, - Lco·
poldo cl<J Bulltacs. -Leite o Oílicica,

N. 182 - 1805
Examinando 4 Commissiio do Finanças a
pmposlçilo dn Cnmnrn dos Deputados n. 60
do corrente nnno,que concede no escripturnrlo
da gstt•ndo. de !'erro de Paulo Alfonso, Luiz
Fernandes de Araujo Besouro Filho, um o.nno
de licença com ordenado, ó do parecer que
seja adoptado. n mesma proposição polo Se·
nu do .
Snln das Commissües,!O de outubro de 1895.

- Coslc' A.:cocrlo, - Ramiro Barceltos. Morat:s Barro.<~.- J. S. Reao Mel/o.- Campos
Sal/c.<.- J. Jortquim do Souza.- Leopoldo de
BulAUes,- Lcitfl c Oiticica,
N. 183-1805

A' Commissiio de Finanças foi presente o.
proposiçiio n. Oi do corrente anno,daCamnra
dos Deputados, nutorisnndo o Governo a abrir
no actual exerclcio financeiro ao Ministerio
<ln Justiça o Negocias Interiores o credito
suppiementar da importnncin de 566:226.$610
destinado ás verbas 5, 7, 9, ll, 13, 19, 20, 21,
22, 27. 28, 38, 39 e 41 do o.rt. 2' da lei n. 206,
de 24de dezembro de 1894.
A exposlçilo rio respectivo Ministro, a que
so refere o Sr. Presidente da Republica em
sua Mensagem <le 9 de. agosto ultimo, exposiçilo devidamente <locumentndo., demonstra
que, na citada ioi, o.rt. 2", consignando-se as
quantias precisas para occorrer ús d~spezas
abi mencionadl\8 niio se attendeu nl\8 verbas
5, 19 e 28 a importancin exactamente pres
cisa, em virtude das determinações legne·
que as crenrnm; occnsionnndo Isto a noocssi·
dade de se completarem as mesmas verbas
com as importnncias de menos lncluldas nel·
las e por igual que as quantias lndicadl\8 nas
outras verbas s[o insutncientes umas pelas
exigencins do serviço publico que justUica o
o.ugmento dellas e o.s outras jn para que se
évite projuizo certo, niio se IICUdindo de
prompto com na medidas necesanrias, o já
para que se dô cumprimento, a prescripções
de lei que estabeleceram direitOs e autorlsarnm âcspezas.
A Commlssiio, ·oxo.minados a exposição o
documentos,"que o. instruíram, limltando·se
na esperança de que o facto niio se reprodu-.
zir.\ u observar com relação no pe<lldo para
expediente da Secretaria do Ministerio da
.!ll:ltlça e Negocias Interiores, como augmento
da verba consignada na lei paro. tal ftm, que
o Governo sómonte deve gns~Lr com os ser·
viços mencionados na mesma verba IL qunn·
tio. votada, ó de parecer que o. l'eforida pro-·
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posição soj~ :1pprov~do. pelo Sonndo, depois Entretanto. as roforido.s omendo.s attondode submotl.lda a sua dolitiomçiio.
ram apenas iLs disposições lcgaos. que regem
S~la das Commlssúes,S do outubro do 1805. o. ma teria como o. Commissilo do Finanço.s po.s·
Costtt A:cuado.-.T. S. Rego Mcllo.-Ramil'o sa a demonstrar.
Bn.rccllos .-Leopoldo r! e Bulhüc.1 .-J. Joaquim . A emendo. relativa ao n. 5 «Instrucção Mi·
de Sou;a,-.~l[rJrues Bctti'Ds,-Leito c Oiticica. !Jtar • reduz os vonchnontos dos instructores
das Escolas Militares, aos que lhes foram ar-CaliiJ1DS Sallcs.
bitrados pelo decreto do 12 de abril de 1890•
corrcgindo
deste modo um excesso de despem
N. 184-1805
que nilo foi justtllcado.
A emenda ao n. I2 - Estado-Maior Gene·
D. Brnzl!la Augusta Pinheiro da Cunha. ral-t•eduz a gratificaçilo dos Mareebaos
viuvado General Senndot• Francisco Mnnoel membros do Supremo Tribunal Mllitai•,denc·
da cunha Junior, em petlç[o dirigida no Con· cordo
com o Decreto do I• de novembro de
grasso Nacional. a!loga ter ficado sem meios 1800, corrigindo-se
o abuso dose lhes pagar a
de sub;istencla e requer que, attendendo nos gratificação do commandante
chefe do
serviços prestados ii Nação pelo seu fnllecldo Exor,!'ito, quando nilo lhes cabe em
sinilo
o. grati·
marido, lho so,ja concedida uma ponsilo.
fico.çao
de
commandante
de
corpo
de
Exercito.
A Commissilo de Finançns. examinando o
requerimento, das informações que colheu, A emenda no n. 15 supprimo o. verba de
verillcou ser exacta a ailegaçiio da suppli· cem contos do róis tlestinada a premias avoluntarlos, porque a Constitutçilo Federal
conte.
Os serviços do General Cunha Junior silo art. 87, § 4", dispõe -que o Exercito com~
conhecidos: marchou como voluntario para por-se-ha pelo voluntariado sem premio, e
a I!UBrra do Paraguay ando tez toda a cnm· nilo ó licito consignar no o:·çamonto quantia
panhn, com bravura odistincçilo; nos ultimas para uma dospeza que a lei fundamental con·
tempos prestou rolovnntos serviços por occa- domna o ropolle.
siiio da revolta do 6 do setembro, ao Indo do E', pois, a Commissilo do Finanço.s de pareVico-Presldcnto da Republico..
cer que o Senado mantenha as emendas feitas
Nem julga a Commts~ão do Finanças anal· ao orçamento da guerra.
tocar esses >orviços publicas o conhecidos ge· Sala do.s Commissões em 11 de outubro do'
ralmente, parecendo-lhe que niio se púde dei· 1895.-Cosla kcvedo.- Gomes de Castro. xnr abandonada e sem recursos a viuva de Leopoldo
de Bu/ltües. - J. S. Rego ,lfcl/o. um servidor do Estado.
~lloraes Barros.-llamiro lJarceltos.
E' por isto de parecer que seja adoptado o
segumte
N. 186-1895
PROJECTO

N. 49

DE

1805

OCongresso Nacional decreta:
Artigo un!co. E' concedida a. D. Brazilia
Augusta Pinheiro da Cunba, viuva. do General Francisco Manoel da Cunha. Junioi', a
peosiio annual de tres contos c seiscentos mil
ré!s, revogadas ns disposições em conll"Oor!o.
Sala dns Commissúes, Ode outubro de 1895,
Costa Azevedo (vencido).-Lcile o Oilieiea.J. Joaquim de Sou.:m.-Ramiro Barcellos.Campos Sa/les.-Leo)JO/do de llulhúcs (com

restr!cçües).-Moraes Bm•ros (vencido).

N. 185-1805

A Commissilo de Justiça e Legislarão, tendo
examinado o requerimento, em gué os Juizes
do Tribunal Civil e Criminal pedem que sua
promoçdo para a Côrte do Appellaçilo seja.
feita por antiguidade absoluta, o considerando que não ha rnziio do direito, nem de
Interesse publico que se opponha ii pretençilo ·
dos supphcnntes, <i do parecer que seja adoptado o seguinte :
PROJECTO N.

50

DE

1805

O Congresso Nacionn!t•esolve :
Art. t.• Os .Juizes do Tribunal Civil o Cri·
mina! soriío promovidos para a Cõrto de Appel!nçilo por nntiguldado absoluta.
.
Art. 2.' Ficam revogados- o nrt. 22 do
Decreto n. 1.030 de 14 do novembro de 1800,
o mais dlsposl~ües em contrario.
Saio do.s Co:mnissiícs, em 11 do outubro de
!805.-A. Coei/to llodrigucs,-Joa~uim Co1•r8a

Nilo deu a Camol"o dos Deputados o sou
nsscntimontoó.somendas do Senado ils rubt·ico.s- lnstrucçilo Mllltar-Estado·~laior Go·
neral - o Praças do prot - da proposição
n. 33 deste anno, que fixa a dospoza do Mlnlstorlo da Guerra para o oxet•clcio de 1890. do J!Joaujo.
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O Sr, Co•tn A.zPvo<lo-Sr. pro~ A quunto monta a prodigalidade!
sldento, reconheci p~ia publicação no Dil.rio Por que titulas assim se obsequiára á quem
do Congrc ..so,dosta manha, que não ouvlra,na bojo alloga teJ• vindo ao serviço por impulsos
Ieiturodooxpedieute CeitapelaMesoomsessão de potriotismo, o sem cogitar de vantageM 1
de hontom, haver sido en vinda ao Senado a Das sommns recebidas pnra attondor a ser·
proposição do camoro dos Srs. Deputados, vloos que occorJ'cssom, deu elle contas 1
que fu~ doação de 200':000$ ao Almirante O Senado, não mais o humilde orador,quer
sr. Jeronymo Gonçalves.
conhecer de tudo Isto: e esta desde maio á
verdadeiramente surprohendido, como fui, esper.> que lho sntisftLça o Governo a essa
explien a razão do não ter bontem mesmo,na curiesl•lade.
occnsliio apropriado, adiantado-me, para r... N1io se critique osso justo sentimento.
cUitar a discussão que deve e hade provocar, OS ·mulo soube, que, quasi no terminar
essa dcnçilo e requerer prcvidencios no sen- seus trabalhos em o anno proximo findo, o
tido de nicançnrmos as Informações que, o Integro, honrado e intelllgente actual MiSenndo, solicitou do Poder Executivo, em 14 nlstro da Fazen•la, confessou em conferencia
de maio ultimo.
.
com varias Commis,ões da CllSA, que era abEntiio o Senado exprimiu a neccsslda•le de soiutamente JmpossJvel saber·se a quanto
saber$ quanto montara em dinheiro os StL· m•ont.~m as despezas publicas, nos exerciclos
crldcios do tbesouro,com as prodigalidades do de i893 e de 1804.
Governo em beneficio desse Almirante. qu11sl Ouvi, como mombrc de uma dessas Comilisaelavei de proventos, desconhecendo mnls missões e acabrunhado, as declor.ções do
do que a si proprlo o copioso suor deBse povo S. Ex. desse CiltadO inconcebiveidas tlnanças
que por nhi se estorce cheio de precisões paro da Republica.
milnter-so com vida, embora cheio de desa· Mas, não creio que, haja dUDculdnde em
lentos.
ae discriminar, dessa torrente de despezas, as
A necessidad~ de ~ttender.se a esse es· que entendem com o Almirante que, aqui
todo...
vclu boje, ou melhor aqui se acha, com a
R,
PmEs
FERRErliA-Mnior
era.a
neces·
louca
pretenoilo de conferenciar com a Com·
OS
missão de Fmança.s 1••
sldadti do restabelecimento da lol, que sentiu o que pretendes. Ex. 1
o povo.
Ac"'o não julga-se ainda pioodlgamente roO SR. CosT-' AzEVEDo'•.•• ntlllctivo. d";9'e compensado, dos servioos que, pensa haver
povó que, conhecendo ser a carestia da v1do prestado á legalidade, que ropresentnva-se no
mais preveniente dos :esbnl\Jamentos, contra· podai' do Marechal Sr. Florlano Peixoto, com
riando leis, •los c!inhelros do palz, praticados as homenagens de appJausos do Congresso Nasem escruputos pelo Governo Militar que tive· cion11i, com" sua volta á actividade do sermos, acha oinda dever supportar submisso as vioo militar com dons postos de accesso 1
consequoncias,som manifestações de reprova· Para um potJ•iota <le puras Intenções, não
çilo.a esse Governo I
bastaria ~or ventura recolher-se, tendo os
E' a!;Sim que, nlio devera o Congresso No· louvores ela consclencta, e os agrnclecimcntos
clonai por acto· seu, continuar no' desembn· rio peiz, sem haver recebido dos cotres publi·
raça ailudldo;
.
cos mais do que a lei o lixava!
..Nito ó, Sr. prestdon~. do lmportnncla pllS· .Hr. presidente, penso que só "ssim esse Alsagelra, para a· qucstiio; o sabàrmos quanta mtrn.nte >e J•ehabl!ltllrla perante a classe ql!e
já recebeu osso Almirante, fóra dos seus ven· deixam do modo meno• proprto: só n•sim o
cimentos mUltares, e' a titulo do,.... de pro; patz reconheceria ser verdade a snn cooperapina• da missao, se· assim me posso expres· çilo á consecução do ordem, pelo Jll'ti•iotismo.
sar.
. Hei de ter, Sr. presl•lente. occaslito de,aqul
Gastou-se prodigamente, sem lei que auto· ler, e por motlvo d11 dlscussiio que se trave,
rlsasse, e em circumstancias. apertadas para o sobre a menclonnda resolu~iio da Camara,
Thesouro da Uniiio, dos dinheiros publicas. dando llnprotogido'Aimirante '" ~00;000$000
o SR. VJOII:NTE MACIIADo-:-Realmento gas• quo, olle, â~idamente proc~m obter, quanto
tou-se muito dlnbelt'o; seoi lei, por creditas outro disse que .fur.Ia em mreumstanclas seextrnordinarios.
melhantes: esse outro sou eu.
.
.
.
Tratou-se em 1891 da posslbll!dnde de ~
O Sn. CJS.TA AZEVEDO- Folgo de ouvir. n vertei em it. classir activa o honrado ViPconde
conftrmaçao desta verdade por parto, e a do Mat•ncaJú o o Senador, orn na tribuna.
parto, do dlstl.noto Senador. •lo Pnranlt.,
,\mbos retbt•mndos por eft'oito do levante
Fórn da lei.~em escrupulos, foram ou niio de quartels do dia 15 de novembro· do 1889, e
d~dos ao AI,Injl'll;nte p>·otoyido, <llnheiros desse uon buon d11 tranfJUilidad• da Patria I
·
publico ~ue geljliU: e gome ainda no peso· do Prqfecto para esse ftm foi apresentado na
sotrrlmentoaY
Climara,. pelo deputado pelo Paranâ·, o sr.-
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Coronel Belarmino do Mendonça, som consulta daquol!es ,·, quom assim tanto distinguia..
A Commissiio do Marinha o Guerra, por
exigoncin. do entíío deputado, membro ,Jessa.
Commissiio, o contra-almirante Sr. Custodio
de Mcllo, achou preciso ou vir o governo, para

com que osse gove1•no ndmin!strava a patr!a
enlutada.
Que as paixões rlesenfreiadas da épooa me
fizessem suspeito, pelo meu procedimento
doante do chefe da revolta militar, potlerla
seracce!to como razoavel por quantos me não
conhecessem de perto ; mas qualificarem susque .-:a inteirasse o Conyressa se estavam. dr: peito o correctissimo Visconde foi uma at·
accUrdo, os 1·c(ormados gencraes, um do exer· Jrontaao bom senso, uma graviss!ma!njustiça,
cito.outro da a.rmada.A Commissiio accor.Jou. 0 Sl\, PmES FEnl\1111\A- APoiado; nKo
E' bom prova.vel que,tenrlo sido approvada. ha duvida.
esta. cxigencia, houvesse o governo recebido
noticia: si houve rospusta não o sei. Et•a MI- 0 Srt, COSTA AZEVEDo-Mas omfim: O facto
nistro rla Marinha. o coatra almirante Sr. ó que, nem s. Ex. tevo do governo nota
o.lgurna. prwa que, como resposta o Coogr·esso
Foster Vidal.
Tiio logo tive sc!onc!n da provava! consulta Nacional, soubesse si estava do accordo em
quo me doveri~ fazer esse Ministt•o, preparei ser revertido á c!a:so activa.
n. rospostn.: no mesmo dia dei sua lei tm•a. no Eu nii.o tive interpellação alguma, comoj~
Conselheiro Sr. João Capistrano Bandeira. de disse, para o mesmo fim : e ai a tivesse tir1o a
Mello, cavalheiro dos mais honrados erospoi- respostn. níio seria. out1•n ; ouvir·se~hia. a declarar,ão constante do documento a que já me
tavois do nosso pn.iz. .
S. Ex. ao acabar de ler a alludida resposta refert.
Saberiam, o Congresso Nnciono.l, o governo
disse-me; sempre o mesmo homem.
o
o
pniz em fim, que meus servrços estavam e
Esse documento preciso que o Senn•lo o(!)
conheço: o hei r! o aqui leJ• ou passar em not' ostnt•iio sempre it disposição da patria., quando
ú tmblicnr;flo desta di>cur;o, procurando antes julguem !iero:u indispcnsa.vcís; os ele oflicial
obter uclle 11u:smo, a declurn.çiio de S. Ex. de gtmeJ•al, porem, jtlmais rctribuidus.
Como militar, na situaçüo a que me levasor nqucl!o n que mo refiro.
Pois bem, St·. presidente, o que diz, nosso ram, só me e dado servir som gratificação
documento, o general e.cputso ~a actividade alguma: manteria apenas o soldo da reforma,
que é pensiio de mais de 50 annos de activipelo poder de facto .•.
dade no quatlro da armada.
O Sa. PIRES FERllErRA-Niio deveria tel-e
Nrlo ct•eio que, si encontre nesse propos!to,
feito.
oll'onsa ti.quel!es outros generaes que, reforO Sa. CoSTA AzevEDO •.. provindo de uma mados, e havendo sorvido, como taes, )Jajam
revolta militar, começando assim a desrospci· recebido os proventos cabive!s da a.cttv!tara lei, os r!iJ•eitos, que deveriam ser pela. dado.
Minha reforma, porem, teve caractorlst!co
ob•oJ•va.ncilt fle!, uma attenunnte á sua destt"i.n e~pecial, que não me dn.rio. decentemente
len!datle1
permissi\o de pt·oceder como pr acederam
O Sa. VJCESTE 11.\CnAoo-Um govorno reque ailudo.
volucionnrio não tem lei.
Niio me consru., po1•óm.sr. pre~lrltmte, que
O Stt. CosTA ·\ZEV/Wo-Corno 1 Pai~ noí.n (.1i houves~o o pu.1z ti1l0 nuticiiL de. d't:mtl'i:! tu.n·
esse pr·opr•Jo gO\'et•no quo no rnnnilCato dos~o tus g'tHltH'ü.Os l't-ft.ll'm:tt!os. tl·az·,jos ao serviço,
dln., n.ssa;.nu·ou. po,,,fo IJ"' pe,,ho1· a .wu fr,nm ll do ;rUtH'J'<L, por imprH'JO:'O. n~cessuli~I.Íd,lll~Ver
que :o;orin fiel U..; Jcis. r·e:~peitru·iiL os cnrnpro- um que ca.ptas.e 11o UesuwrodJ.:s. protec~di.o,
Jilisso, u uu1.nteda os direitos ndquif'illos?
1iO.~se que JJOI' :Lhi U.OtiiL U. OIU)It'llliat'·J;O, SHffi
~!!IS, S1•, presidente, pllt'.t qne fo""' PI'O· :;u vtn•;.;:ar• uo vcxnmo du ser p~dlfl to. mas de
timulo Oi~o nr.ten!u.do, ct•eolt o governu nova cu.Lrçr~ et•g>uiila., p;u•u. que. uos ju. erw;·m..s fa·
hypotheso para u. t·oi'ot'/ll:L dus militai'CS i ~·c1' vut·c~ coueetlil.los {2J se uccrcscente pat•a. satisf<u~~u.o propritL, a do.r1 i va. dos 200:000$ com
pcrigosrJ rltJ',mquillir/wfe da pat1•ia .'
O militar assim qunlitlcarlo não dovet•iJt sct' que u CumuJ•a,' dispondo do que não ó seu,
sujeito 1• processo, julgumonto o passivei do lilo põe nos bolsos.
penna 1
E, sor pot' tal modo qualificado o Visconde
elA Mu.t•a.cn,jti, reconhocidtunentc do naturttzu (2) ,\ltl'n dr! hnntr ol•tldo contnr O(}mo 1lu s"rvl!;o oa
J\•lrt, do educnr;iio, moldndl\ à obedioncin do nnn••R •JU" •I<•O•Jrrcml ,,., 1~S:J (Iii d11jnnhu) ltnltjUO !'ui ro•
fo~ruu~ '" com n 11nlrlo rl11 :100~ mon>~ad n 20 dtlHut61nhro
seus sup .. rloro,.;. no I'Ospoito iL lei e ús nutot·i- rln
Jo\~J3, •JUnndu clULul/lt}u n Mrvu;n, mn\11 tle tC nnnoa,
d~des (apoiados), mostra a. nota dco~llnada tt.n'u nlu·u n tio J\cnr t(llllll•lo MH'II aomw!a~iio 1 oum ~:131$
l'ur uw.:: Ido ri o•un uuuM t:s:us: llllg"lllrllltu rJno, quando

"''""a

1l l'n~ulllr1 1 mio llll HiO$ n qu11 to ria. di·
rtut11 flt!lll. rul'orw~ do 18:13, 1111\li ahu 1:000$, m11D1III•
nusntu J.,,

t~Jioalllrl.luvtari'~

(I) V"o om Uotl\ no tlnnl tlo tlltJouno.
Saaado V, VI
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S1•. rrcsldonto, ó por dom~ is baratear o O momento chegou, cm que niío ó pormit·
tido maiS o silencio, q uor do parte do gopoder do logislnr·so.
Pois, niio J'oram oxcedont~~s do ro.zoavol, o:~ verno, quer da do Senado.
A dadiva principe~cn. com que a ontrn. Cn.su.
fu.vores da volta. iL actividn.do, contawlo mn.it~
dez lLimos p11m. o computo l'uturà tlu. novn re- vem do •·csolver om beneficio •lo Almlmnto
forma, do u.ccesso de tlous posto:~, do gOi':O !los tlo Congl'csso, ahi estn. no conheciment.o oiUn.ugmontos immonsos quo obteve 11 r. lasso mi- cial do paiz : o Senado é chamado a dizer se
litar depois de 1880, que, sogurnmontc, a o. homologa ou n J•ojoit.a. Ni1o htL meio termo.
tornou a. mais provoitosu. do pait., dot•t·a.ma.. O estado a·:llictivodas flnnnç~s rla Republica
dos assim no Sr. ,Jeronymo l>'mncisco Gon- o Thesouro da Un!rro exhnurido porquanto
do consuriLVOI o criminoso se levou n. eífeito,
ç~lvos 1
E' preciso que do Son~•lo J.larta o basta do deve, o,o presente, ~ctunr menos do que a
recompensas para quem nuo 1oz cousa que morJL!idalio do neto que póde e h~de aggra.
mereça as attcnções dogpendidns.
vur esse estado, em que nos vemos, quasi
Para isto cumpro mo5trn.r,do molhar mo lo, sem credito e som dinheiro.
o que foz cs;e protegido da Cnmnrn dos ,li\ hontcm o honrado roprescntBnte do
Srs.Doputados, o,iú. quu.nt,) ollo custa. no paiz, Phtuhy, com a sua proverUiaL severidade, no
zelar ~s rlespozns publicas mostrou-se condepois do Qde setembro de 1893.
O Senado fi•zendo seu, o requerimento que tro.rio, J101' tU11ct siluaçf1o em que o pai; se a. e/ia
apresentei cm 1·1 rle m~io ultimo. começou no rliminuto nugumento dos honorarios, dos
patrões-mores, quo M maioria só tem por
nu. investigaçfio desta. segundt~ parte.
E~so l'Oquerimento ncho.-se no volume 1. 11 nnno 2·10$,rlesompenhnndo arduas e perigosas
dos n.nno.es dos te u.nno, pa.g. Si i ó o seguinte : incumbencias, e porque nfi.o sabio.·SO nindo.
« ltequoiro que llque a Mo;u do Senado nu· ntó onde mont~ a somma jó. concedida pelos
torisndn n sollicitnr do Poder Executivo os creditas •upplementnres e extmordinnrlos ;
sem, nem ao menos, a esperança do nii.o tol'·
seguintes t!Sclarecimentos :
1", qual a somma tom! o cm que ospecles, mal:! outt•os !
recebeu o Almimnto Jeronymo Gonçulves no S. Ex. exigiu de mim, como nu ter desso
Comm~ndo cm Chei~ da esq uarlrn legal contra favor ilquelles patrões, que o dissesse pum
t•cguJm• o seu voto: nilo o poderia flLzor, sem
a revolt~ do 6 de setembro do 1893 'I
inlo1·mações
do governo •.•
2", sob que títulos foram abon~das as di ver·
sas quantias I'ecobidns, o si prestou cont~s Uu Sn. SENAi>on - Ou da secretaria do
das que lho nüo eram peculiares 1
Senado.
3", si requereu algum~ rcmuneraçilo pelos 0 S!t. COSTA AZEVEDO -.,,OU da secreserviços que desempenhou e qu~l a nnturezo. tnri~ do Senado, que levaria tempo a obtcldelln ou dolles 1
ns, prejudicando n discussão do projecto.
S. R. -Sala das scssüos, 14 de m~io de Folguei, porém, que, assim, fosse exigente
1805.- Barao diJ Lada>'io. »
o honrado representante do Piauhy, po1•que
Jó. me niio pertence, S1•. presidente, este me leva ti. cron(;u. de igualmente ser exigento
requerimento : ó do Senado que o approvou. quando estiver~nos en!'re~tnndo, para julgar·
Siio decorridos cinco mezcs, e niio obteve este mos, essa dnd1va prmclposcn, que vem da
ramo do Cong1•esao Nacional tiio simples in- Cnmam dos Srs. Deputados, como uma tre·
formações, quaea essas que ne!le estiio accon- mendissima carga contrn os j~ exbaustos
tundas !
l'Ccursos 1lo Thosouro da Uniiio. ·
..
Niio penso que haja difficuldadcs em as O palz, bem dirá S. Ex. pela su~ correcta
obter d" cscripturaçiio do Thesouro da Uniiio: nttitude, sempre que se trata do suor do
- só uma ontiblndn politica so 1embrM•ia do povo.
'
demorar a sa tisfuçilo do dever do fnze1• o No caso presente, o ~s•umpte cresce do
Senado ser attondido.
!mportanciu e niio ó desr.nbido todo e quBI--'
TomorU. acaso o govm•no de l'evelar uctos quer exame mais por miudo.
que dosdoircm ilquellcs que lilcilitnl"am esses Chcg~Lremos no ponto senhores, do decidh•·
esb~njamentos tnjustinc~veis, do SUO!' rlo mos sobre a validado dessa dadivn, antes de
povo, que se traduz nos gastos, provenientes hn vermos bem ajulsndo dos benellclos j~
da insasiabilldado que tem o Almirante do roulisados 1
.
Congresso, pa.ra. o ouro, como ó crencn geral? Sabemos que, quando o Ahnirnnto do Con.
Mas por• que, temor essa l'Ovelu.çiio que o grosso entr~ do novo na nctiviflarle, em 20
deve!' lho impõe, por que rcceiar·so d~· do setembro de 1803, estJLvn l'elbl'lllado, era
qucUe que dou pam tanto, motivos tilo dep1•i· chefe de esqu~dt·a por se haver extinguido
montes dos sentimentos do p:Liriotlsmn que o posto do chefe de divisiío, que tluhn pela
quor• fazer p~ssar, como move! de nccci tar;iio rolb1•mn de lG do junho de 1883 : o mais que
do mando que recebeu 1
pein lei n. 190, de 30 de julho do 1804, passou
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o. Almirante nn. nctividndo, nssim galgn.mlo
'dons postDs 1·
O result.wlo lmmodi[l.to cm dinheiro Roho lt
sonuna •lo I :831$72·1 (:J) Em nota oxplicnroi o
nss um pto.
St•.prHsidonto I Quom ha n.hi quo não sesorprondn. de rnntas v-antagens? Tendo o SI'. .Toronymo Gonç11l ve~ ·onluntal'itmwnte so retirado

do ser•viço, ulcga.ndo •••
O Sn. PmE>jiJ~m,EmA-Acnbrunl!ILlio poJas
proteriçiles.
0 Sn. CoSl'A AZEVEDO.,. lncnpaci•lnlio phy·
sicn, o que niio ora. verilado, ningumn dil'hL
quo a roda lhe vic;so tão pt•opicia dentro do
lO annos.
1Jas,tliz-nos o t!istincto Sonndm• por Piauhy
quo pedira ello a t•efot•ma, <óment•• pelns proterições : nüo foi preterido entiio porque o
companheiro quo foi o eh ele tle rlivis1io o deixanllo como mal' e guerra, por si tinhn. a loi.
Foi o merito quo o fez subi!• por cima.
Silveira da Mottn., n.Mm do iguucs o lJOns
serviços, sinfi.o maiores, nccumuto.v:L saber,
inte!Jig-encin. culf.ivnda e trnlm.lhos proruntlos,
que não tinha o seu coUega, que niio podia
toro que jamais poderit ter.
Salientava-se tanto qno mal nchar-so-hia o
termo de comprtrn(,'iio para. o~ dous. Alóm jú.
o parlamento do impoJ•io portei o havia dis·
tlnguirlo com uma pen,ilo em vida, quo aRepublica respeitJt.
Mnthoma.tlcn.mente dirin., C incomrnensuravel u. distancio. do.;; mm•itos desses Ura.ziIeiros, desn.pplLl'CCCndo dlnn te rlo fnlg'OI' do
Sr. Ba.rão de Jnccgna.y o Sr •.Jcronymo Gonçal vos.
E' este o qnn.Iro qno do3rlobro ns Vi<tns do
distincto SenndClr quo mo deu o n.pí1.rto.
E po~so-o lhzet•, pol'que couhcço do ugsumpto, a.peznt• do niio mais milít.nl'. nes1lo os
12 hlliiO!i, com pl'!Lt;a, Hthw:u.h nn. nossn rnu.·
l'Ínlm o II/L dos l~~trLdn.i Unido.~. (]WLnrlo OIIL
U)Wil tadiL como modul u, uu mo j u l;;u ha IJi li r.:ulu
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n sm• jui" dos morit.os tle quom quer que so
tenha. corno ofrtcin.l de mn.r, quor m' mn.rinlut tio guerra. f{IIOt' nn. commorcial: o
porquo ninrla nilo tloíxei os livros d~t profls·
.sii.o, as revistas, os ,iornncs ; e nem me puz
os~uccitlo do devot• ele estudar, quando via·
jnndo, por toda n parte, om cornml<siio do
govcnono, prefor•indo essas socie,lnrles col'rompidas, onrle o que menos so perda, as Ji•e·
rJlWntando, 6 n sn.uJe, si1o os meios de vida.
Slrn,SJ•s. SonadoJ•es,prellirí sempre tlut•nnto
ó.s noutcsmn·ir licçücs nos cursos; attondor
às tlissertaçtje~ nos ciubs e. institutos, do que
perdel·rts TIC!"Sil. conviveucin. quo alquebra
flll!tll to; r~·eq uen ta.m-na.
Nunca ns vigílias das noutes tiveram outra
l'n.zilo.
O meu distincto amigo. Senndot• peJo Es·

tado do Piauhy, ~ue sabe quanta amisade lhe
tledico.
O S!t. PmEs Fem:l~JnA-Honro-mo muito
com a nmisade que v. Ex. mo dedica.
O SI:. COSTA Azev1:oo . . . devo compre·
hen•ler que vim atá aqui para lhe [!,zer sontit•, set• ra.son.vr.l considet•ar mo como poflsciente, para julg:n• lL qur.stito, do fa.cto, de
ter ido n chcle o SI', SI! veim da Motta,
ficnndo-so o Sr ..Joronymo Gonçalves, onda se
uchava.;-capit:1o de mtu• e guerra.
Não funccionava no eonsolho na.vnl, mas
na Europrt, qun.n(lo osse conselllo consultou
r.tvoravolment• ó. promoção dnquelle, que foi
distinctissímo ameia! da armada.
Julga<lo o Sr•.reronymo Gonçalves incapaz,
pr,ysicamcnlc pot• uma. junctn, o solicitan,Jo
rlo Govurno a rolorm:t, osta lho foi concedida.
·
H.otir•n.,Jo dc .~llo cntfio; o desde entilo em
contiuuas viagen~, o Sr •.Joronymo Gonçrtlves
pPnso I.! ti, j:'ttnllis so lcnnbt•ou do sm·vit• ao
prugt·e~su dil lllíU'Íilh;l, dandü a suher o quo,
aca:o;n,

hnuv~~sse

llprondido

nos~n.s vhgoon~.

no lltn.lo '' \'PJ'.;_J r.PJrJ pt'ut:eJJti:J o S1·. B·~r~n
1l~ .Jacl'::llaj'.

g• quu d!\'r!I'SI.m:mto elh'·ll':J.III e s•·..; !waJ.i(:J)
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n q1w s::jl~ p:Lt ·iotb:;nl•J, o !JLI'"' .í~j ~a
•leiliCaç;"tO !ll:l:L c}:IS~U C!UO IJS tCVO l!UIUO S!IU:)
l!lil'LlS

nwm!n•tm
·
Par;J. o ltccc.;:;l} l!u St•. Sil\'CÍl'il. tlâ Motr.n,
IHL\'i:t u!ndiL o u:1o tm· tido j:i.ma.is es~o espi·
J'ito do insuiJurdumçiio que, tiJI'IL uu.turaJ, no

Sr ..lcl'ouymo 1 ion,,·:~l vo:;.
Aindu. llltl rocut•ilo quo, por este ti1cto, ostm•o o nctual Aifnh•ttut.e do Con;rrosso, o €Iro.
cttpitii.u-t·liiCilto, pon~n. p<Lm c;Lillt• :-ob fUtm
cuJIIIIUlldn, pois ~o ffi:"l ILt.tl'ibui:J. respioloz
p:U'il oniiÍUal' a discipliri'J. no ..; tl:oii"Jil"CÍIIHt~ ·lo
do\'lli': IHiznwuto li G •\'ot•n' depuis du t!.tpe·
ditl:~s u.s m•Uons, uu ...;ta sontiüu, 1tS revog-ou.

Não houYo~ pois, rnZt1o tlll.ra. uttricto!l ontre
nós ambos: o en!!•otlvemos l'Ci~~ões ató quan·

68

ANNAES DO SENADO

do no conhecimento dos netos do S. Ex. om
Snntlt Cathnt•ina, quando nesse commando cm
chefe, que no pniz tanto entristeceu, eu mo
lmpuz mio as conservar, furtando-mo ntó nos
cumprimentos de cortezin commum I
Accentuemos. O Sr. Jot•cnymo Gonçalves
nüo foi em tempo algum preterido.
o SR. Pmms FERREmA-0 foi no mlnistorio
do Sr. Andrade Pinto.
_
.
O SR. COSTA AzEVEno-Pcrdao. Servt com
esse bonradissimo ministro, n sou Indo, como
si fosse asu otncial de gabinete. ou secretario,
a JMldido deile, e pois estou no caso do dizer
nao ser isso exacto.
Conheço toda essa ndministraçiio mo,lelo,
ató se me quniiffcnv" de mentol', e injustamente. Minha atnrmntiva, pois, niio póde
ser lmp~;~gnaila.
Demats, o facto a que so refere o distlncto
Senador foi em 1883 0 0 SI'. conselheiro Andrade Pinto esteve no governo em 1878 e

,,,!''!
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recer: uma dciins "ele Finanças do que faço
parto.
·
Ntlo duvido, Sr. presidente, de que nilo teremos nçodamonto no debato, apozar do desombamço com quo cAimirnnte do Congresso
faz prcss[o,
Ouço quo aqui velo, o ncha-se ainda nn
c~. com ;,. louca pretençilo do ~onfercnciar,
E! do uma braoura singularisstma S. Ex.,
asstm proco1lcndo.
.
Pode ncasojui~ar.se apto p~ra conferenciar
~om as Commtssues que torno de otrorecer
.Juizo sobre essa dadiva a que me rotiro 1
OSR. Cotta~A DE ARAUJO- Voio como
qualquer parttcular.
o SR. PIRES FERREIRA - Apoia<lo, v. Ex.
creia isso.
O S,t•- ~osTA AzmvE~o - Digo q~nnto ouvi
que s, Ex. protendtn conferenc•ar com as
1879,
commtssõcs, e sem ser chamado pam tanto.
Nilo devo alongar-me divagando ; tenho Ha muitlt dill'crença em vir, como parte,
muit? a d!zer em occasliio o~portuna: quand~ pedir, explicar-se, e em vir con(arenâar.
se .dtscuttr essa dadiva de NOO:OOO$, J~liarot o SR. cormi~A DE AI,AUJo _E' negocio
ma1s de espaço.
_
que lhe Interessa vem saber dolle
Todavia aventuro a assevernçao de que o
: .
_· _ .
Sr. Jeroaymo Gonçalves não tem serviços O SR. CosTA AzEuoo- Perdac. Nu.o veto
para que assim se gasto dos dinheiros publi- sabei' desse '!_C!Jocio, apenlld aqui hontom
cos. E' o asu proprio relatorlo que isto nos lida a resoluçao sobro o assumpto.
assegura; e appenso ~o do Minlsterio da Ma- Pensa S. Ex. IJ.Ue deve aqui reproduzir as
rlnba do anno proximo findo, olferece·mo scenas dosdobrad~s na outra Casa, arrastlt!,lelementos de dar a prova dessa asserçilo,
do-se, a consegutr attenções, que o caso nao
C1•ente de que mo heide desobrigar dos comporta._
compromiosos tomados ; certo de que assim Nao ;,nuo póde S. Ex. alcançar ~nto •.
bem sirvo il Republica sr Presidente 0 Do mmha pat•te seguramente DilO. Amda
quanto desejo ao presentá, se 'to1•na justo,' me cxoita a recordação do sua passagem por
!?reclso de sabet•a quanto já montam os sa· Santa Catl!nrina, deixando atrnz manchas do
crtftcios do Thesout•o, pelos dinheiros despeja· sangue, nao por combates pela !egalldado,
dos nas malas do Almlrnnto do congresso.
mas por varios ~sasslnatos, ~ue deram até
Ha dltnculdades do tanto se informar ao Jogar " reclamaçues estnngetms.
Senado e ate pot•que s. Ex. ainda nilo acudiu O SR. PmEs FERREIRA-Nilo apoiado.
aos chamados do Tribunal do Contas, para do 0 s
c
\
c
•
si dar contas do emprego dessas sommas quo
R.. OSTA ' zEvEoo- omo I Nu.o faço
recebera ,
mais, ass1m mo expressando, do que repetir o
· Sim ou' niio 'I
q~o li dos ~eiatorios do Ministeri~ das RelaEis ahl a razão que leva-me a olferocer cu- çues }lxter~ore,s.
tro requerimento.
Alom; nao • certo quejil ao governo fran·
Niio aci si estarei com 0 Codigo do. Casa.
cez dou o d~ R~publica somma o.vultltda,
Pretendo, assim proceden<lo, obter que a c~mo ,llldemmsaçao, se. póde ho.~el-a, pelos
resolução da camara niio sqja dada pat•o. 01,_ ass~st~ato~ do dous seus ~mpo.tri_otns?
dom do dia antes ~e ao Senado torem en- Nao o cetto que_um o.lmm•nte !rancez rovlado as t'nrormações soiiclt..do.s em 14 de c~sou apertai' am!.'o.de~se Almirante do Con·
maio e que foram relembradas.
â~~:~·~ porque nuo qmz que o sangue o noEntrar no debato som ~s elementos que nos Lemos todos as narrações desses factos.
podem fOrnecer, parecer'' que so quer adian- 0 s
p . E
tar demais sor-se o.tó precipitado
. n. IRI<B GtucnM-Com o quo o ai·
• .
•
mtraJI'te braz1leiro nada perderia.
0 SR, CORRiolA DE ARAUJO dt\ Um aparto. Q SR, COSTA AzEVEDO-MIIB aquelio go.nlta0 S_R. çosT~ AzEVEDO- Ouvi que jli aro- ria, eu o asseguro: porque, eu mesmo, seria
solu~ao, ívra tiS commisaões para emittir pu- levado a praticar o neto.
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Mas, Sr. presidente: depois do tantos 0 SR. COSTA AZEVEDO-E roia hll quo DÍÍO
BUCCCSSOS que cobriram do crupe ll esta tum cuidam do suas rainhas ; como mulheres ha
desse Almirante niio er~ de esporar su• pro· que não silo cuidadas paios maridos.
sonça desembaraçada, quo tenho criticado, Niio creio, Sr. presidente, que o SoMdo
nesta Casa. do Congresso.
sancclone por deliberação sua o acto da CaO S~t. CoRR~a 1>11 ARAUJo-Acho que está mara.•
O SR. PRESIDENTE-Peço permissão para
no sou dil'cito.
.
lembrar
honrado Senlldor quo " bor• do
0 SR. COSTA AZEVEDO-Mas; segummente, expedienteaoestú.
terminada,
o dever lhe impunha reservas.
Não lhe nego o direito do aqui vir: lastimo O SR •. CosTA Az~VEno-Vou, pois, sentaro exercício desse direito vendo o decresci· me, podmdo quo nao se dô para discussão o
assumpto antes de obter o Senado as lnformenta do pundonor do cavalheiro,
F~>ço votos paro. que, por algumas normll.S mnçües solicitadas do governo om i4 de mll!o.
novas, S. Ex. se rehabilite no conceito dos Otrereço vorbnimente o, requerimento.
que niio so ap~>lxonam o som pro on,aram correctamente as acções praticadu.s.
Niio penso que, tanto quanto tem feito, Resposta p1·cparada d consulta que fosse feita,
hnJ• adeantado cm 1\lvor proprio " questiio. pata ter lor1ar a re"ersao á fiA classo do en·
tifo uico-alnu'ranta reformado Bartlo do
A C~>mara dormia profundissimnmente
Ladario
q!land_o votou a resolução que, em breve,
d!scUtlremos.
«Reformado por decreto da dictadur• de
O SR. PIRES FERREIRA-Por grande maio· 2 do janeiro 1890» attendendo a razões do or·
dem publica,-e niiopor forç~>do lei em vigor,
ri• de patriotas.
o SR. CoSTA AzEVEDo-Patriotas t•mbem cumpre-me porm~>necer nessa Inactividade
siio aquelles 'lu e negaram-lho esse dadiva, que, com agrado me fôra imposta, Jogo ~>pós o
que é em ult1ma •naiyM um ataque lnjusti- advento politico de 15 de novembro do pre·
cedente nnno que, depondo a monarchia existlcavelM Thesouro da Uniiio.
0 modo de encarar a questão foi diverso. tente, proclamou como nova forma de gover·
Não estou apalxonado:-si me considerasse no do Brnzil, - a republica federativa.
CQJII direito de fnzer ess• dadiva; si niio fe- Sejam quaes !orem as contraried_ades que
risse ella tão acorbamente esse Thesouro, a m~ tr!_lgn esse acto contr• o qual n~o levan·
conce<loria como inalienavel !> virtuosissima te1, nao levanto e nem levantarei queixa
senhom, typo o mais perfeito das consertes, algum• _Par• que sej~ ca.ncellndo,:-m~ntendo
essa que alava e engrandece o protegido desses o propos1to da respe1tal-~ em sllencJo, nem
patriotas
por 1sso, me furto ao r1goroso dever de deciarar que, meus serviços, continuam ao
.
O Sa. PIRES FERREIRA-Desses patriotas 1 dispO!' d" Plltrla quando ella, em crise, dei·
Ouvlr·me·ba.
Jes careça urgentemente.
O SR. CoSTA AZEVEDo-Recordo-me, Sr. Então, lhes prestarei de modo deslntoresPresldente, recordo-mo dos tempos que no sndo guardando a mesm• lealdade e Igual
commando de navios e d~>ndo o rumo, era dedicação com que outr'ora por mais de 50
prevenido do perigos, pot• aguelles que se annos a servi, no domínio da mom>rchia
suppunham mal' entendidos: nao os ~>~.tendia, constitucion~>l representativa que a lmpulnunca murlei do rumo, uma vez dado, o jó.· sionava liberalmente.
mais fui naufrago.
Antes disoo siio ardentes meus votos p~>ra
Tr~>cel meu rumo para seguir na questiio ; que os Poderes Publicas da Republica nõ.o
V. Ex. ~ão me notará. por acto o haver mu· se recordem, sequer passageiramente, desse
dado de direcção.
chefe que, por modo tiio singular e insolito,
Discutiremos esta quos~io.
quando vinha de o!Ierecer exemplo de proPudesse, como disse, o!Ierecer emenda ao birlade politica. necessaria, reconhecida de
destino d~> d~>dlvn cogitada pela Camara, e todos não dominados de paixões, tôra retlniio me 1\lria tardio.
rodo do quadro activo, onde occupava o quinto Jogar d~> escala.
O SR. PIRES Fo'RREIRA-V • Ex. ó mais rea- Destas llnhas,seguramente, decorro do maneira natuml e clara, o meu sentir em rofelista do que o rei.
0 Sr... CosTA AzEVEDO-E isto 1\s vezes ó do roncla ao projecto n. 85 que tem de ser ra·
v•ntagem, porque muitas vozes o roi é solvido pela Camara rlos Deputados e trata da
menos acm•tado.
reversiio miniu> óquelle qulldro.
O SR, PmEs FERrti~IRA.-0 povo sabe que o Rio tle Janeiro, 14 de setembro de 1801.rei tem uma rainha de quem dove ouldor.
B111'M riu Larlr~l'io ••
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-----------------------------------O Sr. 'P1•c,.ldente - A materio. <I e
que tratou o honrado Senador foi lida ]!Oil tem
na boi'n do expediente e remettida, do accordo
com o regimento, ás Commlsst1es de ,Justi~a o
Legislnçüo, de Marinho. e Guerra e de Fin<Ln·
çus. Pns~ando·& às mãos des.us Commis>lies,
a ~lesa nado. tem quo ve1• com o que ellus
reput:1rem necessario paro. elucidaram a
mu.teria O fundo.menttll'CUI OS jl!ll'OCO!'CS qUe
tenham de emittir. Caso entenderem deVO!'
exigir essns Jnlbrmnçües, poderão illzci-o
diroclllmentc, ou por intermedio da Meso., sob
a fórmo. de. p;~recores ; si niio reputat·em-n 'aa
neccssnrias, darão sou parece!' cmnojulga.
rem.
·
Quanto its informações podidas pelo honrado
Senador, nem o. Mesa nem o Senado tem
meio; de coagir o Poder Executivo a dal·ns,
E si o Senado niio tom recursos pnra
isto, muito menos o tom o Pre;idente par~
reclamar a satisfação dessos pedido• quando
silo feitos.
o honrado Senador tem o recu,·so regimental, logo que forem ap,·cson~ldo.; os pareceres, de sohcltar as into>•mnçües, pctlindo
o rvliamento da discussão. E' o que n. lei da.
Casa faculta. Quando vier~m os parecer•• e
u.~:~ informações não tiverem sido dn.rlns, o
llonrado Senador J>úde ''"vive!• a que:;tiio,
solicitando o ndinmento da discussão da materia , até que o Governo rcspondtl ao pc~
dldo de int'ormnções feito.
Ha., pois, no regimentG recurso }la.l'a isto.
O Sn. CogLlJo RooniOUEs-Apoiado.
O Sn. PRESIDEN1'E - A Mesa, pelo !•eg\mento, não póde tltzcr mais.
0 S!l. COSTa AZEVEDO- Estou satisfeito.
Tenho recurso.
O Sll. CoJ~Lno Ronmau~~s -0 caminho regular e esse.
0 Srt, COSTA AZEVEDO-Sou calouro, apezor
do velho.

ORDEM DO DIA

Nocional e do Lahorntorlo Anatomo-patiJOIO·
da Asslstencía de Alien!lllos, um anno do
licença som vencimo11tos.
E' approvada cm ésc1•utlnio secreto por 29
cont1'll 9 e, sentia adoptada pnssa prt!'IL tL 3•
discussrro.
Yotn~rio em 3' discussiTo tln proposição da
m"sma Cumnrn., n. ü7. do 1805, quu nu~orisn
o Poder ElOcutivo a conccdor um nnno do li·
ccn~n com ordenado, II Pedro Pereirn do Andrndn, on~:nheiro rle :J• chtsso da Jnspcctorln
Geral <lo Estrnrlas <I e Forro.
E' approvada om oscrutlnlo secreto poJ• 23
votos contra 14, e sondo ndoptndn vne •er
submettida i'• ~nnc(·ilo presidencial, '
Vot•ção em 1" discus:;rio dos projootos do
Senado:
N, 42, <1 e 1805, que olevn ns gratiflcaçües
dos patrões-móres;
N. 43, do 1805, qne elevo. os vencimentos
dos guardas de policia dos Arsennes de Mnl'i•
nhn.;
N. ·14, de 1895, que eleva os vencimentos
dos omcines dns secrctnrillS dos Arsennes dos
Estados da Bnhia, PC!'munbuco, Pnrà o Mntto·
~ico

Gros~o.

Siio suecoasivnmente appt•ovatlos o pussam
pt-.ra. 2>~. discussão, in,lo ante':\ ó.~ Commi~süos
do Maz•inhu. e ~_lum·ra. o do Jõ"innru,ms.
Segue.sc em 1" discussilo c ó sem debate ap·
provado e pnssn pn1'1L a 2 inclo notes a~ Com·
miss~es do Jnstiço. e Legislaç[o, o projecto do
Senado, n. 45, do 1895, que eleva os vencimentos dos secretarias dus capitanias do porto
dos E>tados.
Sogne-sc em i" dlsoussão o pro,jecto do Scnndo, n. 46, de 1SD5, quo regula. os vencimentos dos Ministros do Supremo TribunrLI
Militar.
11

,

O !!i\f", Oo,.tn Azevedo (pelll m·dem)-Pcnso, SI•. presidenta, que bn algum
engano na drcln.I'ilCÜO du ordem elo dia, não
iliscJ•iminallliO que o projecto agora sujoito a
dob:1te, ó referente ú. marinha : ha lambem
arsennes do Ministcrio da Guerra, nos Esllldos
do que Jitlln o Jll'O,iecto.
0 Sn. PlllCSIDilX1'o-Q autogl'apho tli1..sim·
pleslllonto-flcam elevados os vencimentos
dos oU!cines das Secretarias do>' Arsonaes dos
EstrLdos do. Bahia, Pcrnumbuco, Pará o Mal tO·

Votação em 2• discussilo da proposi~iio dn
Camara dos Depullldos, n. 6, de 1~05, que
llUtorJS.~ o Pode!' Executivo a concedor no
cabo de esquadra rcl\lrmndo, Amaro da costa
~o~ros, a ponsüo <li~~la de 1$000, som pr~·
.JUIZo do soldo, quo JU percebe, do sua refor- G1•osso,
ma.
0 Sn. COS'I'A AZEVEllO- Reconhüço Il falta
E' approvn~o. om escrutínio s~cJ•oto por 30 t1o n.utogrnpho i mus torlos t~u.bem que, o
votos ~ontr'! 7 o, S<,ndo nrloptnda Jlassn plll'IL lrJesrno Jll'Ojoctu Jbi ttp!'t·sorJtado pnmJattonD. 3·• ifJSCUtiSUO, ·
dot· il qunnto 1ln. l'esolu~~rro dn Cnmhi'rL ptu't' o
Yotu.çi!o em 211 discussão du. pt•oposição do. út'(:urn~uto (]o. mnr•iulm w1o pUdo .soz• Ul!coito
mesmn.Ca.mu.I'Il.! n. 5U de l8Uil, quu nUtoi'il'iu pt•ln VOIIl!UÍSiiio do tlllnD"~"·
--~·
o PoderExccut.rvon concoder· a Julio T!'J\inno O S1t. PI<I~;IDUN'l'I~-Si o prciJecto
liJ1• udop·
do Moura, directO!' du ·l' oec~iiu ao Museu tudo em 1" discussiio pelo Souado u.s oomm\8O
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siícs rospoctlvns tomarão om considot•a,:fio os
observnçõos !lo honrauo Senador. A Mcso
nilo pótlc oltcrar o autographo.
0 SJ!, COSI'.I. AZIIVEilo- Sr. presidente ; a
votação quo vcrlflcnrnos com rolnçilo aos dois
ultimes projectos que ncabarn de ser acejtos,
mostra quo os outros cong:eneros o serao, a
monos que hoj11 alguma mo intolllgonclo do
razilo do ser de todos ellcs.
Foram o!fet•ecldos como homenagem á Ca·
mara, que. nttendcJ·o. no~ !'unccíonu.rios nos
mesmos projectos considcrndos, quaado elevo.toa·lhes os vencimentos no. resolução orçamentaria, que veio·nos pam ser <liscutida :
e dcs<lo quando o Senado otrerccõo emendas,
quo os prcju•lica, embora consciente !la justiça do acto.
Traduzem pois esses projectos a satisfa~ão
desse sentimento, que nüo it•á. aggravnr em
muito os encat·~os do thcsouro.
Assim otquo levou-me a pedir nlgumas assignatUl'llS, aos mesmos proJectos,ó J~cil do s~
conceber· : urgio. que viet~sem sem d~mora n.
ot•<lom do dia, afim do que pode;scm n· /J. Camat'll em tempo quasi com 9 ~rça'!'onto a qu.c
prendem os serviços do Mtmster•o da Mar•·
'nha.
.
Nüo creio que encontrem esses projectos
embaraço, quo por i&<o tlquom som ser lei
para o exercicio do iSOa.
.
Com as ligeiras explicações que venho do
fazer nutt·o a esperança do vot-os approva·
dos.
_
E' quanto proclsnva dizer para que nao. se
Julgue que, v IIm qu~ t~azom, é be~~flc.tnr
funccionarlos, som ,JUStiça o por mtcJaiiVII
minha. A iniciativa é da outra Casa do Con·
gressoNacioual, e seguramente justa.
Nada mais.
Ninguem mais pedinlo a palavra encerra·
se a discussüo.
E' approvado o pa.ssn. pnm 211 discus~üo
indo antes às Commissões do Marinha o
Gnorra e de Finan,:as.
Segue-se em I• discussão e ó som dobate
approvndo c passa pnt•a 2•, in<lo antAs ús
Com missões de Const1tui~ilo o Poderes o de
~·Inanças, o projecto <lo Senado n. 41, do JS05.
que autOI'isa. o Govet•no a e!!lpt•es~O.l' a cn~1~
um dos Estndos do Mnranbao, Pmuhy, RIO
Grnndo do Norte, Paral1yba, e Goyaz a quantia <lo 1.000:000$000.
Son·no-tlo om <llscussü.o unica o são som do ..
bato ~pprovntlos os seguintes pat•ocot·o .; :
N Ia5 do ISO.;, dns Com missões do Mn!'lnhn
o G~et•ri\. o de FinnnQa.s opinantlo ~no n~n
1

dovo sot• tomndo om cons!tlol'llt;ito o J'oqnot•J ..

Jllouto do 2u tononto Jwnomrlo du. At·mudn.
.losU l\loJ•uii·~l. d11. Cosl11. Tnpilmmbú. ;
N. IGO, lia 1805, tias mosmus CommissUcs,

jli U1111do qno uiio tlovo sol' toullluu om con-
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sidornção o roqnorlmonto do D. Virglnla Jo.nunrit'L do. Sil\•oira. Soaras;

N. Ia7, do 1805, tln Com missão <lo Finanças,
opinando polo Indeferimento da potlçiio do
D. Mttria Angolicn. do l\lollo;
N. !50, do 1805, dns Commiss11os do Mnri·
nhn o Guerra o do Finançns, oplnnndo pelo
indofo••imonto da protooçüo do IJ, Anna AU•
gustn. Moniz Brn.~n ;
N. WO, do IS05, dns mesmas Commiss11es
oplnnndo pelo doforirneuto da protonçfio do
D. Marg-arida Munir. Lo>Sa ;
N. tal, do IS05, das mesmas Commissõos,
opinando pelo in<loforlmonto d:t protonção do
D. Um~ohnn Arnripo Cnvalcanti do Albu·
quorque.
O Sa.• PrtESWRNTB declara quo está. osgo·
tndn a mntorilt tia ordem do dia o designa
pura n da. sossüo so,.,.uint11 :
Discussiio unica da emenda da Camarn dos
neputados ao projecto do Senado, n. 12 de
lS95, que transfere no dominio do E$lado de
Mn.tto Gro~so diversos l_)rGprios na.cinnn.es,
•ltuados no mesmo Estado cdos quaesa Uniüo
nilo ncccssi ta. ;
3" <liscussio das proposir;ües da Camara dos
Deputados:
N. G3 de IS05, que antorisv. o Governo '!abrir o credito supplomentar de 103:000$ a
VOl'ba Exercícios flr~dos do Minister•io dn. Fazenda. art. 7', n. 31, <la lei n. 2aa do 24 de
dezembro do IS04, para occorrer a despezas
com a cnnnlisncfio do ngua para. a cidade de
Mncnu. Estndo do Rio Grande do Norte;
N. 55 de IS05, q uo reorganisa o ensino das
Foculdndos de Dit•eito;
N. 36 de 1805, que concede a D. Maria Lins
Velloso da Silveira, filha legitima do cnpitfio
do artilharia, já fallecido, Pedro Ivo Velloso
da Silveira, a pensão do 100.$ mensnes;
N. 53 de 1805, que nutorien o Poder Exoc·
utivo a conceder ao I" official da Bibliotbeca
Nacional, Olympln Ferreira dns Neves, um
armo de licença, com ordenado, para tl•atar
do sua saurlo;
..
N. 58 do IS\J5, que autorlsa o Podot• Exo·
cutlvo n concedei• no engenheiro civil Josó
Dias Delgado de Carvnlho .Tuniot•, lonte, do
J'xternato do Gymnnsio Nacional o professo!'
do Collogio Militar, um anuo de Jlcon~a. com
o respectivo ordenado, pnt•n tratar do sua
saudo onde lhe convi01• ;
N. a2 do ISU5, que autorisn o Poder EXIlcntlvo n conccdet• u. Emilio Josó Moreira 10.·
uior, 3" esCI•lpturarlo dn Allundeg11 do Mn·
niLos, um o.nno do licencn. sem vencimentos ;
~~~~ disCUiisiio do proj(!Cto do Senado, n. :Jtl
do 1803. que concede 11 cud~ uma das filhas
do Dr•. Ely,ou do Souzn MaJ•tins, DO. A<lolaido,
l\it11, Doior•o<, Esthol' do Souz11 11nrtins, a
qunnti" tio 40$000 monsaes;

72

.I.NN.I.ES DO SENADO

2• dlscussllo das proposições da Camara dos
Deputados:
N. 60 de 1805, que autnrlsa o Poder Ex·
ecutivo a conceder a Alcldes Catiio da Rocha
:Medrado. blbllothccnrio da Escoil\ de Minas
de Ouro Preto, um anno de licença, com o
respectivo ordenlldo, para tratar de aun
saude, onde lhe convier;
N, 70 de 1895, que autorisa o Poder Executivo a conceder a Antonio Leonardo de
:Menezes Amorim, 1" escripturario do Thesouro Nacional, um anno de licença com o
respectivo ordenlldo, para tratar de sua
saude, onde lbe convier ;
3' discussão da proposição da mesma Co.mara, n. 34 de 1805, que concede a D. Francisca Amalla Bittencourt Cardoso a pensão
annuai de I:200$000:
2• mscussiio do projecto do Senado, n. 30
de 1805, que autorisa o .Governo a mandar
contar ao 1' tenente reformado da armada,
Artbur Waldemiro da Serra Belfort, para os
elfeltos da retbrma, mais 8 mezes e 28 dias de
serviço.
Lennta-se a sessão us 2 1/2 horas da
tarde.

ros, Campos Salles. Joaquim de Souza, VIcento 1\lnchndo, Arthm· Abreu, Esteves Ju·
nior, Julio Frota, Ramiro Barcellos o Pi·
nhclro Machado.
Abre--so a sossiio.
E' lido, posta em dlscussiio o sem dcbnte
approvada a. acta da sessão anterior.
Dcixo.rn do compn.t•ccm-. com ca.uso. parti-

cipada., os Srs. Justo Chermont, Gomes de
Cnstro, Nogucir:L Accloly, Severino Violr.r,
Gil Goula!'t, E. Wandcnl•oll•. Aristides Lobo,
Joaquim Fcliclo, c. Ottoni, Leopoldo de !lu·
lhüos, Generoso Poncc c AQUilino do Amarlll;
c, som olla os Srs. Pires Fm•roii'R. Joaquim
Pm•nnmbuco, Lea.ndt•o Mnciol, Coelho c Cnm·
pos, Ruy Bat•bosa, Eugenio AmoJ•im, Ro.u-

lino Uorn e Joaquim Mm•tinho.

0 SR, I' SEC!IETARIO dr\ conta do seguinte
EXPEDIENTE
Officlos:
Do I" Secretario da Cama.ra dos DeputadoP,
da 11 do corrente mez, remettento o. seguinte
PROPOSIÇÃO N, 70 DE 1895

124' S!SSÃO El! 14 DE OOTVDRO DE !895

Presidencia do Sr. Manocl Viclo1·ino
SU:\JJ\fAJUO -Abertura da ses11:io - [elturn e
npprovnçlio dn. nota- ExrEilli'NTR- DiscurRO
do Sr. F. 1\In.chnUo e requcrlmontMde.llto o do
Sr. Co~ta. Azevedo- Discurso11 dos Si'll. J.
Cn.tunda. e F. Machado - Dlsr.uraa ~ requeri..
monto do Sr. Coat.n Aze-vedo - Üilllltlt no Dl.\DtRcuasiio e votuc1io da omonchs. da Cnmarn dn11
Depu1n.clos no proJecto do Senado~ n. i2, cltl
fSO:i-3" dlrcous11iio e voU,('iiO da proposic1iodn.
Cnmnra doR DeputndoR n. O:l, do f805-3" diA·
cn1111ii~ da EropoH!çfio dn. mcsmn Cnmn.rn, n, 5~.
do 1895-Díscur/IO e emondnA do ~r. Vicente
J\fn.chn.do- DJscur11o do Sr. OonçnlvoR Chn\'Cil
- Adiamento dn diBous11iio- Ortl6m do dia 15.

Ao melo-dia compat•eccm os 40 seguintes
Sra. Scnadot·es: Joíio Pedro. Joilo Barbnlho,
J. Cntunda, Gustavo Richnrd. Joaquim Snr·
monto, Francisco Machado, Costa A2everlo,
.Antonio Bacnn, Mnnocl Baratn, Cruz, Coelho
Rodt•Jgnes, Joüo Cordeiro, Almino Alfonso,
Jose Bct•nardo, Ollvolm Galvrío, Abrlon Mi·
lanez, Almeida Bat•reto..loiío Neiva, Cot•rêa
de Amnjo. Rego Mello, Leite e Oltlclca, Mcsslos de Gusmiio, Rosrr Junlor, Virgll!o Dn·
ma~io, Domingos Vicente, topes Troviío, Mn·
noel de Queb•oz, Quintlno Bocayuvn, Lapót•,
Gonçalves Chaves, Paula Souza, Moraes llnr-

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.• Ficam amnistla.das todasaspeasons
que directa ou indirectamente se tenliam envolvido nos movimentos revolucionarios occorridos no tcrritorio da Republica até 23 de
agosto do corrente annn.
§ 1." Os officiaos do Exercito e r' a Armada
amnistiados por esta lei nrio poderão voltar
no serviço activo antes de dous nonos, contados da data em que se npt•esentarem aaU•
toridade competente, e, ainda cle)lQiS desse
prnzo, si o Poder Executivo asstm julgar
conveniente\.
§ 2." Esses omcinos, emquanto não reverterem il. actividade, apenas vencerão o soldo ·
de suos patentes c .•6. contarão tempo para
reforma.
· - . ·
Art. 2.• Revogam-se os disposições em
contrario.
'
Camnra dos Deputados, 11 do outubro
de 1895.-Francisco de Assis Ro..;a e S:'lva,

])e/fino, I" Secretario.
-Augusto Tavarss do Lyra, 3'' como 2 se...
Pr~sldente.-T/wmaz.

11

crctarlo.-·A' Commlssiio de ConstltuiQrio e
Poderes.
, Dous do Minlstorlo da Mnrinhn, de 10 e li
do cm•rentc mez, transmitindo llS Mensngen~
elo Sr. Presidente ela Republica, devolvendo,
devidamente sancclonado, um de cada um dos
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Ha multo, Sr. presidente, que a regliio
nmnzonica devera ter chamado a nttençiio do
governo central , niio só porque oquellns regiões, por Isso mesmo que silo farteis, siio ii.S
mnis proprlas para n colontsaçfio. mas ainda
porque siio frontoir•as e ambicionadas por
torlos os nossos vislnhos por aquell~> parto.
Ha muito que •e sabe dos esforços que teem
feito o' lnglezes de Demorara para conquistar
n.quella regiiio,e o teom feito, não com as ar..
mas de fogo, mas com as mais serias e as
mais importantes dellas a-biblia -e o com·
mareio.
Ha longos annos se sabe que ellcs lldiio
nesse afan de conquista.
Eu sei porque tive em miio, eatbeclsmos
em Ungua indlgena das tribus que cursam
a~uellas pamgens com n. versiio em inglez e
com o. pronuncia perfeitamente figurada ;
isto de muitos annos sabemos e ainda ha
pouco um telegrammn. de Ir\, trouxe a noticia rle que um lndio fôro. encontrado no
Rio Negro Jilllando o inglez,
Agora, Sr. presidente, o facto j> ó como
uma consequenc!a de torlos esses preparos
consistentes nos factos que o precederam o
que foram pelo Governo Central desaten·
tidos ...
o sa. CosTA AzEVEDo- Desde muitos
O Sa. 2' SECRETARIO declara que niio ba n.nnos.
pareceres.
o sa. ~'MNC!SCO MACHADO-O Governo de
O Sr. Franeltieo 1\lnchndo- Demorara tem feito conceosiies de terras em
Sr. presidente, pedi a palavra para. me oc- terrenos brasileiros, e cartas gcographicas ex·
cupar de uns telegrammas que vieram pu bli· istcm (dizem os tole~rammns) aonde se fliZ
ca.clos n'O Pai; oJornal do Commerclo do 12 Lem saliente que os limites de Demorara se
do corrente os quaes referem, á respeito da extendem pelo norte o.tó o rio Tacutir e para
regiilo Amazonica, factos niio menos impor· o sul n.tti ris cabeceiras do rio NhamundiL,
!antes do que aquelles que nsstos ultimos V. Ex. comprehonde que, dominada< as
te!Dpos tanto toem preoccupndoa nação brasi· cabeceiras destes rios. dominada ftcn. toda a
letra e excitado o amor patl'io de nossos con· navegação, do Rio Branco, tlo Rio Negro e
cidnrliios.
do Amazonas, isto pelo que respeita no doSegundo esses telogrammas,Sr. presidente, minio rias cabeceiras do Rio Tacutú,porque o
contimia a noticia atterradora de que o ter- dominio das cabeceiras do Nhamunda, V.Ex.
rltot•io brasileiro continúa a ser invadido comprebende ~uo o rlireito do sct•vidiio, que
pelos inglczoa de Demerara., e este Jltcto que não deixariio de rec!amur lhes dará a naveê a. repe}içiio de outros de longa data pra· gação do Nhnmunclá. que OR conduzirú. no
t!cados, nao me vreoccuparia tanto si niio :\mazonas, pelo Cnlrleiriio, pelo Bom Jardim,
fosse a noticia da mvasiío relatada com a mi- como pelo Snpucuti e Trombeur, um dos
nuciosidade que consta dos telegrammas, le· grandes tributarias tio Amnzonns, cuJas
vada no conhecimento de quem os trans- aguas vai avolumar pouca acima de Obidos.
m~ttlu.para esta :apita!, pelo. cldadiio Sebas·
Referi este facto, dos meros pelos quaes o
teuo Dm!z que nr•o ha muito rlou conta do Nhnmuntlá leva us bUtlS nguns ao Amazonas,
uma empreza de cxplornçiio lo Mannos ao Rio por que Isso aln•ln. mais importancia dá no
Branco, para o traçado rio uma estrada que assumpto. Si pam uns o Nhnmundó. tem a
ba longos nnnos se ~retende fazer, pondo em sua mz no Trombeta, pnra onde segue pelo
commun!cn\·iio Manaos com os campos atra· denominado IgarnpÂ do Sapucuri. para outt•os
vessados por nquello rio.
como pn.ra os ~ue firmaram os limites entre
Sr. presidente, o lilcl.o ó da mnxima lm· n.tLntign. provincin. do Grnm-Pnrá. ~ n rnpipor~rnc!a, porq_uc ol!e ji• vem ncomptmhndo tanla do llio Negro, nctua!mento estado dn
de CJrcumstancms, que só sel'vom p11ru. ncccn- :\mazouas, ó nvi•ltntemonto o Culdolrão, ~uo
desagua no Amnzonns, margem esquer,ln, q
tuar em extremo grrio o nosso deloixo,
autographos dos Resoluções do Congresso Na·
clona!, relativas á abertura do crerlito do
830:800$, su~plementar il verba-Obras-do
orçamento vrgente e O. elevação dos venci·
mantos dos otnc!acs Interiores dos corpos o
brl~adas de Marinha e cquiparados.-Ao Ar·
chlvo os nutographos e communiquo·se ii
outra Camara ;
Do Mlnisterio da Industria, Viaçiio o Obras
Publicas, de !! do corrente mez, transmittlndo a Mensagem do Sr. Presidente rla Repu·
bllea, devo! vendo, dev!damen te sonccionndo,
um dos autographos da Resoluçiio do Con·
grosso Nacional, relativa á appllcac:iio das
sobras da verba-Empreitadas-da Estrada
de Ferro Central da Purahyha ao pagamento
do pessoal da mesma ostrada.-Archlve-se o
autographo e commun!que-se O. outra Camara;
Representnçiio da CCmpanhla Estrada do
Ferro Oeste de Minas, solicitando a decreta·
çiio de medidii.S legislativas que regularisem
os ell'o!tos do contracto de 5 de abril de 1893,
celebrado com o Thosouro Nacional e concernente no emprestimo de!:: 3.7!0.000, lo·
vantado em Londres pela peticionaria, com
a hypotheca de suas propriedades o fiança do
Governo.-A' Commissi!o de Finanças.
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almlxo dn serra do Pnt•intlns, quo lho fica ti
margom opposta.
J1\ vô v. Ex. quo a questão ó mais sórla
do que parece.
0 Sn, CoSTA AZEVEDO-E' gravissima.
0 Sn FRANCISCO MACHADO- Accrcsce ,
o.lêm deste facto dn pretenção accusada p~Jo
mappn a que se refere o explorador Sebastmo
Dinlz, ncoresce, repito, outro igualmente
ainão mais importante, qual o de amrmar
que se trata de uma companhia ~e vl~-fe1~
rea a partir de Demerat•a. em d1recçao aos
campos do Rio Branco.
Jà não ó, St•, presidente, simples pretençiio; isto já tmiluz domlnio resultante rlo
conquista surdamente alcançada. naquol 1us
regiões com o tlm criminoso de firmar direito
sem titulo legitimo.
A nos.;a confiança na observancia do accordo do 1842 por parte da lngiatet•m tem sido
i!limltada, não obstante as provas de que devemos. antes, andar precavidos.
E ella habilmente ~e tem aproveitado do
nosso descanço e da nossa bôa fó, j.'t tantas
vezes posta cm prova no que tem fmto! para
c~egar ao seu IIm nltimo: a navcgaçao do
rioE'Amazonas.
preciso nãu nos illudirmos o estudarmos-lhe os passos.
o Sn CosTA Az~VEDo-A questiio da T!·in·
· ii
dado ro't uma dertvaç
o.
O Sn. FRANCisco MAcuADo-Aquella. reglao,
principn!mente na parte que pretende a ln·
glaterra assim como a França, é, como disse,
feraclsslma; c ó c81•tament' pelo desejo e pela
amblçiio de possuir a.. fonte de materias pr1mas para as suas fabricas, das quaes ~ prin·
cipal é a borracha, que aquelles patzes ha
longes nonos teem minado "!'8 .trevas em de·
trimcnto de incontestavel dirmto nosso pr_e.
vaiC?cndo-ac para isso do descuido da naçao
brazileira na defeza delle.
Nestas condições, Sr. presidente, não e de
mais que um representa.nto do Amazonas. a
exemplo do que se tem ~ado com aquclles
outros pontos, que toem so1frido as mesmas
tentativas de inv:ISiiO, corn0 o Amap~. no
Pará e como a. ilha da Trindade ainda ha
pouco . niio ó muilo, repito, que um l'eprasentanÍc do Amazonas vcnh 11 , da. tribuna rio
Con~rcsso pedir inlbrmaçilcs ao govc!'Do fe·
rler;J, 1\ respeito do que se p1LSSa em SOU Ei'-

JOÃO llAIUlALIIO-MUito bem !
O SIL. FrLANCisco MAcU,\DO .•• (lô),
Vem ii Mesa e lido, apoiado c posto em
discussiio o seguinte
0 811,

Ro~uorimcHto

Requeremos quo, por intermedio da Mesa,
so solicitem do Governo as seguintes imformações:
1.' SI sabe rlo que a respeito da invasão do
territorio brazileiro, pelos inglezes da Goya nu,
consta rlo telcgramma, expedido do Para, e
publicado n'O Paio de 13 do correute; e as·
sim ;
.
2.' Si sabe da existencla de um mnppa of·
ficial do Demararn, considerando como terri· ·
torto lngelz toda a zona que se estendo ató
Tacutu, no Amazonas c até as cabeceiras do
rio Nhamundà, no Estado do Pará ;
3." Si sabo igualmente si o Governo de
Demeràra tem feito concessões de terrenos
cm terras brazilelras e de haver sido ot•gani·
sada urna CompanhiiL do Via Ferroa com tra·
ça.do pelos Campos do ltio Branco.
S. R.- Sala das sessões, 14 de outubro
de 1ag-.J.- p1 • ~~.~.ac,la
" • do,-l.tos
" 1a A-... a••do ·
O 8~·· .Jonklm Ontundn ( I)Sr. preSidente, voto pelo rcqucrtmcnto, e
julgo até certo ponto precedentes as ponderações feitas pelo illustre representante do
Amazonas.
De ha muito e niio de hoje, desde as pri·
meira.s sessões 'do Congresso, chamei a attençiio dos poderes competentes para o facto da
occupaçiio do territorio do Amazonas pelos
inglezos.
.
senhores, este facto pódc ter outra cxph·
caçiio sem que se possa. de modo algum cenaurar o governo, por niio ter conhecimento
official delle.
o Sn. JOAQUIM SAR)IENTo-Apoiado.
A
e m
O SR. JoAtml CATUNDA- 0 . mazonns .• e
exte~siio, a. quarta ·parte da supcrfic10 do
Bra~tl.
. õ
E uma superficle de cerca de dous m!1h ea
rle ltilometros quadrados, por si ·~ mmo!' do
que a França, a. Allemanba c Ol Pa.tzcs BaiXOs
aa Jfolianda.
0 Sn. FRANCISCO MACUAOO-Por ias~ mes-

tado, nflm de quo uão se Uiga. em tm1o mo, devo mot•ocer·do govot•no 11 u.ttonçao quo
tempo , . que o nosso descuiao concort•en exige a colonisar;ilo naquclia fronteira..

para os màos resulutdos que possam provir 0 S!l ..loo~tmt CATUNDA _Tem um torrido silencio nestas condições. Para evitar, torto cnot•me, com uma popuiiL~iio multo pcpois, Isso foi que, de uccordo com o meu hon·
mdo cOIDJliLDhei•·o de roprescntllçiio, quo se
souto. ILO meu lado, envio ó. mostL o t~eguinte
l'equcrimcnto, que pusso n lôr:
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quena, grandes solldiles, principalmente para
o lado invadido.
A Constituição, ncrodito quo muito sabia·
mente, retit-ou da Unilio e conferiu nos Es·
tados todas as terras devolutas.
O Sr<. Jo,\QUIM SAI<ME~To-Apoiado.
O SR. FitAI'ICISCo MACHADO- Mas ne•ou as
fronteii•as,
o
O SR .•loAI(Ib! CATUNnA-Privou portanto
n União da Jllculdade de fazer no~os Estado;
e de contribuir com suas forças para o povoa.
menta dos nossos desertos e solidões.
Aos governadore~ cabo, em casos identic03
trazer o fuoto officia.hncnta no conhcciment~

1895
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ach~m-se

em completo abandono o os mlsslonnrios inglezes, clvlllsnndo-os, pt-omovem os
seus proprios Interesses ; de certo, elics não
haviam de fazet• a cate~bese no interesse da''
nacionalidade !Jrazlleira.
o s11 , cosTA AzgVEDO tlá um aparte.
o s 1,, JOAI(I~! CATUNDA - Sim, senhor, .i~
tive occnsiiio do o dizer: mais tarde, a questilo
tomará um caracter Internacional.
i~ntretanto, o governador do Amazonas é
quo do via ter trazido o litcto no conhecimento
do Governo Federal.
Os SRS. COSTA AZEVEDO E FRANCISCO MA·
cnADO

dií.o n.pn.rtes.

do Governo Jo'edeml, sl po1•ventura se jutaam O SR. JOAKI~! CATU~DA- O governndor do
com f~lta de força~ para o obstar.
"
Amazonas deve ter empregado os meios ao
o sR, cO>'TAAZIMmo-1sto DILO
ód
seu alcance para que essas invasões niio se
se p e en- estendam ·, pelo contrario, se retraiam.
tender com o Governador do Amazonas.
Convem-lho p:·omover por aquelle lado não
O SR. JoAICm CATUND,\-Port:Lnto devia-se su a immigraçiio, porque o terreno é rertiprimeil•amen fc indagar :;i o Govcrllatlor do Hssimo e ameno. como ta.mbcm &. catechese
Amazonas trouxa este facto ao conhecimento dos selvngens que habitam nqucllas regiões.
do Governo Federa!...
sr. presidente, tenho interesse particular
O SR. FM!'(CJ,Co MACIIAno'- E' 0 que nós pelo Estado do Amazonas; basta dtzer que é
pretondemos sabet•,
a segunda patrln. para onde correm os cea·
renses acossados pela seccn. e pelas outras
O Sit ..JOAKI~l CATUNDA- •.. sc~:undo, si difficuldados da vida; sou, portanto, grato ao
tem procurado de al!:um morlo obstai-o· ter1 d
11
·ceiro, si tem ou lhe lb.ltam meios para t'mpe- Amazonas. Compre 1en o que aque as reg10es
niío devem tlcn.r assim por tanto tempo aban·
dlt· estas invasões.··
donadus. O tert•ltorio que se acha cm abanO SR. JoAQUI~! SAit~!llNTo-Apoiado.
dono, que os inglezes viio catechlsando e de
O SR. JoAICm CATUso,\-,., que são tanto que se viio aproprlan·'o,ja é bastante extensa
mais perigosas e tanto mais escapam ;, ucçiio para formar outro Estado.
do Governo Federal, sr. presidente, quanto o Slt. COSTA AZEVEDO-Não se forma estado
ellas siLo Jbitas sem o estrondo das armas siio no deserto,
feitas ó. inglezn.. vagnroRn.mento, pa,tlati,~t; e, O Sn.. JOAKIM CATUXDA.-Niio resta duvido.;
o que mais ó, do um moda que, comqunnto mas para isso promove-se colonisnção e cadoloroso para o patt•iotismo brnzileiro, todn- techese, e nada se tem feito. O governo do
via um pouco satisi'uctorio aos intuitos da Amazonas, permltt~tm os hOnrados Senadores
humanidade.
que diga som proposíto de olfender seu patrio·
tismo, tem-se descuidado do povoamento d~
Oque se da é isto.
Os missionarias protestantes suo aeti vos seu estado, de promover uma colonisaçilo re·
pl'Opagandistas da sua crença e, so\.rotudo, gulat' com O<Jl'tllS gat•antias ; tem •ómente
esforçados oervídoros da sua nacionalirlaiie deixado que a imm,grnçüo se occupc da in- .
nos '(Jilizes estrangeiros ; 11rocu 1·u.m as selvn.s dustria extractiva. da borro.chn. sem tbrmu.r
para vulgfLl'isn.r o~ seus cx-edos i e o:~ missio· nucleo:; esto.vP.is de população.
narios catholicos vão Jilzor 0 evan•elisn~iío U~t SR. SENADOR ila um aparto.
no.s vilht.s u nus cidudos. isto ó.. o onde 0 O Sn.. JOAKI!It CATUNDA- Ainda ngorn. se
catholicismo domina exclu>ivamente. Acon- vne tratat• tilsso e J'nço votos pll.l'a. que o
tece que os missiomn·ioA dn Guyrmn ln)lleza consigam.
so internam pelo tert·itorlo in~lez Jll·nprin- U~r Stt. SENo\DOlt dil um aparto.
mente dito, depois viio cncontran<io n solldiio, O SR, .loAKI~I C,vru~n,o.- Nada diria si Fe
os in,.lios em estado solvngom, primitivo, sem tratasse de um estndo pobl'O; mns tmtt~·sc da
contn.cto nenhum com tL t·nr.:n. clvili::;adn~ o viio um dos mttis ricas tln União o que pudo ser
1\lZOl' n ourrt humanital'ÍlL da catcchcso tra rlquissímo. O Jitcio u inncgu.vel : o ing\ez
tando do nldeiul·o~, ouijinlll'·lhcs tL lingÜn., e conquista u. :-eu modo umu. gl'undo purto do
na.tut•ulmuuto os indiod ligu.m-so nos seus· tm•t·itorio do Amnzonns, n seu modo, isto é,
O\'nngolisador·es, o, pol'tanto, st'. reconhecjjm munhostLJnonto. pnclficttmonto, pol\ticamento,
a• a.u tot•idudes do l)em<ll'l!.l'a, porque niio teem lilll<!lldo a catccho>e, nldoia11do, introduzindo
nor,iio do governo do Manilos. Aquoues indios mclhommcnto•, ensinando inglcz aos lndios,
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fu:endo·lhes acreditar que dependem do governo rle Domernrc. e não de Manáos, com
quem não teem relncõcs e de quem não teem
noticia. Louvo, pm•tanto, o grito de nlM•ma
que acabam de dnt• os illustres Senadores,
afim de que se desperte a attonçiio do Governo
,Central, que, por ora, não merece censuro,
para factos intoirnmente remedia veis, mas
que, si forem descuidados, podem constituir
o direito de posse, sendo mais difficll desapossardoque evitar c. poese.
Voto pelo requerimento.

que melhor podem ouxillnr'nesse intuito tão
necessrLrio á industria e ri lavoura. dos re·
girlcs de cada. um.
Agora mesmoncabo de reallsar•se no Ama·
zonas o no PoJ•/L a idóo de dirigir um" corrente
immigmtoria de japonezes paro oqueiles Es·
tndos.
E os melhores terrenos do Ama.zonns para
os immlgrontes são lnquestionavelmenw os
que rlcmoram proxlmos ris fronteiras o, prin·
cipalmente,oe que os inglezes pretendem par.
si, o que se clmmam litíyiosos,
Nilo ha, depois do occordo do 1842, limites
deflnirlos e o Governador do Amazonas Dilo
O lllr. Fruncl•co Mucltndo- poderia exercer alli a sua autoridade, man·
Sr. presidente, pelo que ouvi do honrado drtndo fundar colomc.s IA.
.
senador representante do Ce~rá, vejo que O nobre Senador snbo quo para deslindar a
S. Ex. esht confundindo idéll8, na persuasão questão do terrenos pertencentes aos Estados
de que o re~uerimento envolve censura ao foi apresentado ao Senado uma proposição da
governador do Amazonas.
outru. Casn do Congresso, a qual voltouemen·
·
Niio, Sr. presidente, nüo envolve ; o meu dndn e onde até boje se acha.
fim é saber a verdu.de a respeito do que se Nessa proposição pretendeu·se flxnr no dopossa no Estado que tenho c. honra de ropra· minio da União uma zona de 10 leguc.s nas
sentar.
tronteims. deixando, todavia, o usol'ructo
E. da mais, quem nos diz que os novos tlella aos Estados.
acontecimentos, relatados nos telegrc.mm11s, Nesta• condições, com o usol'ructo da 20na.
chegaram ao conhecimento do illustre Go· fronteiriço, o nobre Senador compJ'ehende
vernador do Amazonas ou que c!Ie não fez que jll o governador do Estado facilmente
qualquer communicaçiio a respeito ao Go· poderia povoai-a o1ferecondo assim gamnt!a
séria contra c. ln voeilo <lo estrangeiro.
Vtirno Federai ?
Não é prudente affirmal·o sem provas. E O nobre Senodur sabe que a região do Rio
é justamente para saber ai l1ouve alguma Branco, tronteiriça como ó, possue um rorte
cousa c. respeito que faço o requerimento ; denominado S. Joaquim, que ainda hoje
porque, si nilo houve, ninguem ma.is compe- existe ; mas em tal estado que se póde con·
tente pare. pedir informações rlo que o GO· s!dera!·o abandonado.
verno si ns julgar neC4'SS>trias e o caso é Esse forte fica exactamente abaixo do aodigno disso desde que aJfecta questão de sue. guio, 1brmodo pele. juncçiio do Tncutu com
natureza Internacional.
o Uraricuéra dando origem no Rio Branco.
Quanto á. catecbese, a respeito da qual Pouco abaixo dessa conftuencia é quo
S. Ex. tanto elogiou os missionarlos protcs· existe o forte de S. Joaquim, como nos troa
!notes em acção na região do Rio Branco, di· centros que formam os trcs rios existem 118
rei apenas que o elogio só póde reverter em tres fu:endasdenominadas S. Josó, S. Bento e
rlesabono dos nossos misslonnrloe, si ó que os S. Marcos.
temos ; visto como a Republico, nilo cont11 Eesc.s lu• multo tempo que o Amazonas
com ,religião alguma, caso em que ser!~ paro pretende porn si, o o Governo geral nunca 118
deseJO!' que ao monos o governo tivesse quiz dor, nem a. titulo oneroso ; de maneiro
que tem tlesapporecldo·grnnde,porte do gado.
missionorios para n cc.tecbese civil.
Isto seJ•!a multo para dasejor, e é pore. isto HoJe sómento servem pore., .consumir o
que chamo a ottenção do Governo.
dmbeiro da União, sem proveito algum.
O nobre senadot• sobe quo o Amazonas ba Podem dizer-se obondonodas ; o gado. cm
multo tempo ambiciona uma corrente imml- vez do llugmentor, diminue o hu. do acabar
gratoria pare. as regiões do Rio Jli'onco, e ieto por extinguir-se se continuar no domlnio da
pelas razões que S. Ex. niio rlesconhece, e que Un!úo.
.
acaba de expender: euma regilio feraclssimo.
O nobre Senador ha de lembrar-se de que
de um clima ameno, e que convida o ostran· semr,re quo tive occnsli\o de fllzer·me ouvir
gelro accenando·lhe à cobiço de enrlquerer ! oqu , fiz sentir a necessidade de se adoptar
Mas qunllbi o esforço empregado pelo gover· um melo qualquer, que possa servir de reno, desrle os tempos dn monorchio nté, bojo morllo contra o abandono de nossas fronteiros
paru. conseguh· CHStl. corrente immigt•a.torlo. 't lomb•·nndo até quo cm voz de te••mos os
Agorn quo os Estados teem oobro si essa nossos milltnres u. encherem ns runs das
obt•igaçiio, o nobre Senador vô quo todos elles capltaes dos Estados, melhor fôrn que lb~<om
se movem, fazendo contractos com aquolles guot•nocer os fortes dns 1\•onteil'ns, .porque
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Tabatingll. Cucuhy e S. Joaquim estilo n
reclamar por guarnição que mereça essa denominação.
Si o governo tivesse tornado nesse sentido
providencias em tempo, não estariamos agora
a soffl'el' as consequencias de males jil tiio
adiantados.
Nem ternos quem nos Informe officialmente
a respeito do que ló. se passa!
Já vê o nobre Senador, que tenho
razoo quando tiro de cima do Govemador do
meu Estado, corno dos outros que o nntece·
deram, a accusaç[o que se lbe faz, para
lançal·a a conta da União, uniM ou prin·
cipal a merece· la.
E o nobre Senador sabe mais que em
tempos em que era Prosidento da provincia
do Amazonas o S1·. coronel Pimenta Bueno,
em 1888, só poln facto de ei! e ter ido por si
verificar as fronteiras do Rio Branco, levan·
tou·se o alarme, suscitou·so uma questão
dipiomatico. entre o Governo Jngloz e o go·
verno Bro.zileiro.
Pois bem, quando esse simplss facto cha·
mou & attençiio do Governo Jnglez. devemos
nós ficar caiados ao termos noticia de que
os iniezes invadem o territorio, cedem terras
e traçam planos de linhas ferroas no terrltorio do Amazonas 1
Vê o nob1•e Senador que eu niio posso accei·
tar em silencio esta noticia pelo facto de niio
saber si o governarlor do Amazonas fez a de·
vida communico.cão ao Governo Federai.
Nilo devo esperar.
Eu ac••e•lito, como o nobre Senador acredita,
que si o nobre Governador do Am:~zonas
soube de tiio revoltante acontecimento teró.
feito a communtcaçiiodevida; mas, como niio
tenho a certeza, pelo facto de não saber não
devo deduzir que a niio fez, nem tambom
ficar calado sem chamar a o.ttenção do Governo e pedir as informações necessarias.E' o
que faço, e o nobre Senador ha de con·
condar commlgo que cumpro um dever,
assim como S. ·Ex. votando, como .l•i declarou
que o faz, pelo requerimento. (Jllt<ito bem ;
m«ito bem.)

Ningue111 mais pedindo a pala vro., encerra·
d!SCUSSiiO,
.
Posto o. votos, oapprovado o requerimento.

SO O.

O 8•·· CoMtn -~zovcdo- Sr. pra·
•ldente, tendo de apresentar ti consider<Lçiio e
•leiiboi'açiio do Senado um requerimento para
info••mnçues do governo relativam•nte ás

obt•as do

.~tguidahan,

preciso do precedal-o do

algumas palavras afim de captar a bonevo·
loncia dos lliusLres coilego.s.
Em ópoca, como a que cm•re, em que só se
pede J.lOr creditas I'epetidos, dinheiro e mais
dlnhell'O para os Minlsterios do. Gue1•ra e da
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Marinha, justo é que examinemos como por
eUes se go.sto.m os recuroos do Thosouro já
cançado.
Pelo Jornal do Bra:il de hoje Babemos que
o Aq~tidaball ae repu.rn.ró. em um dos e~taleiros
rio. Ailemanha ; não ó antigo e ainda precisa
de corta reputação para se pôr no plano de
outro.• de melhor nome.
Si estivessemos nesses tempos do Governo
vencido, o facto proporcionaria o. presença
do Ministro da Marinha, para explicar o
motivo de haver prel~rido esse estaleiro para
desempenho de tarara de tanta monta,
e quando correm com insistenclo. boatos de
haver no. admlnistro.çiio que dirige, advogncia administrativa, mal que deve o póde
ser ncnbndo.
No systemn presidencial, porém, só ho. um
modo de fazer os Ministros dar de si cont1LS
ao Congre<so e é o de pedir ao Poder Executivo informnçlío> ; mas isto nem •empro é
passivei de nlcnnçar.se, desde quando o.
maioria de qualquel' das Casas negar seu
apoio ao requerimento que tanto pretenda.
Vou u.ar do moia que tenho, paro. provo·
caras necessarins contas do pt•oce(ler havido
e a que o.iludo, proceder que julgo menos
acertado.
. Nilo me leva com este facto mlnima aus·
peiç[o da Integridade moral •lo Executivo, re·
presentado na p•ssoo. do hOnrado Sr. Dr. Pru:
dente de Moroes: S. Ex. jtlrnais autorlsarà,
com conhecimento, o.cto algum onde paire
•uspeita de prevarico.cilo, do desperdicios de
dinheiro, Nenhum acto, que lhe p01osça menos regular, seró. levado o. termo, com nppro•
vacilo suo..
Mas, o Presidonte do. Republico., não póde
de perto supe1•intender a todos os actos dos
seus secretarias, carecendo de tempo paro.
tanto : conseguintemente muitas resoluções
Biio por elles tomadas, pel~s respectivas administrações correm lnnumeros f•ctos, na igno·
l'ancia da elevada e suprema autoridade.
O systema, pois, que priva o Congresso Nacional do immedinta c prompta mtervenção
no quanto se passa pelos ministerios, é
menos bom, do.ndo )lOr isso facilidades de actos
mtlos, sem correcttvo.
E sendo este o systema que nos rege, pela
carta de 24 de !ovci'eiro de 1801, sujeitando·mo a ellc, sou trazido ti posiçiio de requerente : uão mo resta. outro alvitro.
Quero suppor que S. Ex. haja. tido do seu
secretario tnrormacues de que, om ultima ano.lyso, resultara o contracto dos reparos do
Aquirlaball, com a alludida cusa ou estaleiro
rla Allemo.nha. Niio vou no extremo de crer
não ter o PI'esidente tido sclencia deste facto
antes de levado a termo.
osecretario elo Estado dos Negocias do. Marinha é honrado; não tendo j~mai~ ouvido
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contra alie accusação que !lô margens a sus·
poltas, niio mo ci dado Jilzot· diverso juizo.
Mas S. Ex. ci do animo fraco: qunesquer
que possa.m ser n.s cn.ustLs, uão sn.be, nunca
soube o que ó obt·nr por si; independente do
forca. oxtranhn., ponso, .Júmais si o vol'i~. Na.·

tuc·eza brt~n!la, deixa-se dominar facilmente.
Nü.o mo sorprehcndo, pois, a noticio. que
corre, !le>dc muito, do ltavor advocacia a!lml·
nlstmtiva preponderante, pela administração
da marinlta, como houve, em larguissima os·
cala, durante o governo provisorlo o no prl·
melro periodo do constituldo constitucional·
mente~ o bem assim intermittentcmente ao
tempo do importo vencido.
Naquclle tempo, om que a imprensa niio
ternia si que1•, de abusar do uso, eu mo cnthusinsmavn quundo sentia opposiçiio aos ministros fracos qnc niio resisti11m ú, lbro:a dessa
advocacin, o •e regulavam prcfet•entemcnte
pelos interesses que rept•esentavam.
, A advocacia administrativa.,,
O SJt. Cm:Luo RoontauEs- Essa. ó uma sonhora muito poderosa.
O Stt, CoS1'A. AZEVEDO- Senhora muito po·
derosa, como diz o honrado Senador pelo Piauhy, esti• de cabeça erguida na ropartiçiio
da marinha, como ó corrente, e factos o con·
firmam,
E é, Sr. presidente, para. ver se descubro
mais uma prova disto que venho pedir infor·
mações ralativnmente ao contracto jó. allu·
dldo.
Ouço que, '[lor esse contracto, o Thosouro
da Uniilo so1frcril 42 •f,. mais de encargos ;
Isto, Sr. presidente é assnmpto de sérias
refioxües por parto dos que se empenham
pelo bem do paiz, assoberbado de despczas
que o o.nniquilo.m.
A bonot•.•bllldade do governo lhe impüe
niio pcrelor si quot•, pura que se mantenha
ncroditnda, o dever do3 cj1•tes, mesmo de
minlmns despozas; e sendo progtamma seu
expresso na Mensagem de 15 de novembro elo
nono ultimO, es~o emeenho, pcl'gunt!Ll'Oi,
nesse facto, 1Ul mantido I

I

o acto praticado, elessa proforoncin, para mim
justamente censumda, o levada ei contei dessa
advocacln. administrativa n que jlt alludi, o
.wuluJl'a, como em npnrtu se disse, muito porltJ·
1'osn.

Como so dovorn. proceder, pn.t•n. osso scrviço, eu o sol, porque qunsi tornol-mc pt•ofissionn.l orn contvnctos dc.sso. OILturc1:1L, qmmdo
por virtude do com missões exercida•, tantos
levei a termo, de 1881 a 1885.
Conheço pois do nssumpto: c ó por isso que
avalio a desorientação do Governo !lando a
esse osmLeloclmento do Baltico os concertos
do Aquidalmn.
.
Para este ,lui?.O bas!at•la saber-se n parte
importante que tom de tomnr, para a promptificnciio do navio, a firma Arrnstrong. Mit..
choll & Comp., de Now Custlc on Tyne :
firma do maior com potencia o alta honornbllldade, e unico pae·a attcndor nos reparos e
melhommontos de todo o armamento do
guerra do nn.•to.
E.:i!sn. flrmn.,ó umn. das ~uo o govm'no inglez,
vac pura lO annos, mais occupa nas constru·
cçõcs de seus encouraçndos e cruzadores: ó
a que mais construcçücs tem feito de vasos de
guerra para outras potencias marltimas.
A China c o .Jnpao, a Austrio, a ltalia o
Chile, e outras nações hiio se soccot•ridodessa
firma para oaugmento de suas marinhas.
Na perfeição do trabalho c ltonorahilidado
com que se desobriga dos contractos que
tomo., não ha firma alguma que se lhe avan·
tuge.
Porque foi preterida est~ firma pela do Bal·
tico 1
Er!'o lmperdoavel, foi essa resolução :
como erro crimino.;o, n pressa com que •e cn·
cnmmondnra puM as F"r{/•·• ct Oltalltier de 111
~llediterrrmJ, a mn.nut'actuJ•a 1las cnldoir;~s do
A911íclt~ban : como igunlmonto ert•o criminoso
foto dar o St•, Custodio ele Mcllo ú, mo•ma
compnnhia. os concertos do RiaclwtJ!o.
Os antecedentes a h! estavam vivos pa!'a que
tu! se não Uzes<e.
Sr. fJl'Otd·lenr,e, assr:gnro n. v o Ex. e no
Senado que paga.n1os dur 11nout.o c~se~ erros:

Nilo; não u.bsolut!1mente.
o novo que .so nbrio a.djud.ica.n•ln it lh•11u.J. dn
Constn.-ffi'' que varias ttrmo.s foram convi· H!Lltico os cóncei·to.i ciO .:lquitft~baH, ~t:mi. du-

dndus a concct•rce• ao sorv,ço das oloi•as do l'iS>imo 'tambtotn.'
·
que carece o Jtquitlahaa outrora o tmcamçado O Ministt•o lia Mlll'Íllhn. nntlou m11l no ns·
tio papel<To, quando me soja licito dizer mais sumpto, elclxou-se assoberbnD pot• influencias
uma. vez, ser o ter sido considera~o umn. estranhas, não t:woravei:i aos intot·essos do
machlna do guot•ra do cleva•lo mcrito, ao Tltcsoul'o da Uniilo. ·
tempo cm que npparcceu Jluctuando, sem lmnginc->c us dcspezllS elo transporte das
rival quando comparado pelo deslocamento caldeiras do Toulon pam o Bultlco : ima~i
com outros.
.no-se o lrablllho elo concertos o modificações
Que firmas essas que foram convidadas i\ do todo o material bOJI!ico, que devendo ser
concurrencia.. e quacs n.s quo concorrornm e thitos, cm Now Custlo, tem tlo seguir· o tle
om que condições, sub uma e mesma bazo 1 voltar para o navio, quo se n>lo movo do
Precisa-se do saber, convcim que isto salb11 ostnlclro Allcmüo :Jmuginc-se os attt•lctos
o palz, afim de llrmar·se opinlilo sepu>'" sobre que tudo Isto vae germinar entro as dlvet•sns
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firmas copart.iciptLntes do concerto, no todo :
o ainda o accre•clmo do dospczas produzido
pchL cliver,ldndo del111S, nossa coportlci·
paçiio, o chegor·so·hfL ii convicr;iio do,no final,
termos em mu lt0 n.ggravu: I08 08 cncargot~ do
thosouro.
O Iutnro SIJ encn.rrego.rtL. da prova..
Meu fim, sonhare.<, apresentando csto rcqne•·lmonto quo annuncio, ó trazer n estudo,
com melhores biiScs a adminlstraçüo da ma· h
11 ,.
d
,
rtn a ; se e 0 • 0 r approva 0 • nuo mo ser..
dlf!lcll estiL tarefa, no que entendo niio só
com o contracto a que me referi, como do.hi
concluil' o que tenha sido outros, .wu a me.'l·
ma i11{lae11cia,

Desde já, poróm, doiejo que o honrado
cbofo do Poder Executivo se previna. afim
de que seu prol!l•o.mma d" economillS soja de·
vidamento cumprido.
Niio ostil sendo na repartição da Marinho..
O Senado terá notado a minha abstcncão
do debate das torças navaos; dn or.,.mento
do. marinha, havendo dito pouco,· e nada
b i ta
to d
IL ao u men
esses rope tidos cred'to
1 s ext1uorninarios e suppiementares com que a
Jlll.Btn entregue no Sr. AlmiraRto Elisiario
llnrbbosa sobrecat•rego. o dtJficit do Po.iz.
A administroçiio do S. Ex. ó quasi identiea os qu• no imperio houve, nosso. pasta,
qU&ndo a occuparam homens sério<, probos,
mos frocos e do facll dominação, não ostudando as questões por si, mas por mentores,
que antepõem o proprio ao interesse do Paiz.
Nilo falia assim por desalfecto, aiiiLs justi·
tloavel, si 0 tivesse, diante desse que levou ao
distinto Almirante querer cortai' suas relo.·
çoes,quo eram intimas, com 0 sr, custodio de
Mello, só porque csso amigo 0 collogo., se
conservám como Socretarlo do Marechal
Florio.no, dos pois deste confiar-mo o. mis·
siío que devia dosemponhar no Celeste lm·
porio.
S. Ex. o.crodito.va que niio er~ mais con·
vcnionte minho. cooperação ao sorviço do. Patrin. que nilo é mo.is sua. do que minho. I
Nem por ossa mi\ vontade, me acho sem
direito rlo ser acreditado que niio miro a
n.dmlnistro.çiio que oxorce, com mli vontade.
Colloco-mo no circulo onde devo exercer
dignnmento o mandato que recebi, o mo elevou ató aqui.
·
.Nesta alt,ura, vejo o honrado Ministro mo.metade por uma torço. 'll!tranho. que o ex·
plom : e o contl'acto feito o que mo trouxe
i• tribuna, e o. consequoncia.
Faltam o. S.Ex. energia> bastantos pal'a que
aojü.o a.JiLstn.(los os quo ao seu lo.do, govel'nu.m
deixando !LO Ministro a respon•abllidade
moral.
Nílo ha muito, quando isto se disso na ou·
tro. Caso. do Congresso Nacional, respondoram : siio os Jacobinos que mostra1n miL

vontade ao Almirante Ellsiarlo Barbo<a, o
quorcm·n'o tóra do Governo.
- d
d
Asacusaçues o doputadopolo Dlstrlcto Fe e·
t•al cujo nome se mo permlttlrli declinar, o
Sr. Josó Carlos rlo Cn.t·vnlho, e rle outros mais,
se respondia com a rejclçiio do podidos do
informnçoes, como so i~to nüo dcnuncla~se
temor do que cllas pudcs,;em fornecer contra
d •
o. lt m1mstru.r;iio superior da marinha.
Niio omm mais as accusaçõcs sinão produeto de tuncor partldarlo, e de interesses
- t dld d
d ·
nuo o. ten os, lziam os taes amigos o Mt·
nlstro !
O Sr. Garcez Palha, secretario do S. Ex. o
Sr, ~!lnistro da Marinho. em nada lnfiuia, ciu
podiiL influir, a toruar.so nsse•sor delle, niio
o!Jst:mte sua intolligencio. o sagacidade espe·
ciul do saber viver.
No gabinete, legalmente, era cumprido!' de
ordens. o niio iniciador do resoluçoes a to·
mar !
0 Sa. póde
JOÃO saber
CORDEIROS. Ex.ó. que é dn
marinho.
isso assim
80

O Sa. COSTA AZEVEDO- Não creio que se
haja· collocado tão innocente diante dos factos
do que se occuparo.m na Co.mora dos Depu·
todo.; alguns de seus membt•os: quero crer
que, ao cqntrarlo, e por sua habilidade ai·
ho.da O. lntclligenchL, muito tenha feito.
A voz geral,; que s. s. ó aquelle que im·
pulsiona o. admlnistro.çiio.
E só por isto, niio é de estranhar que o
tenha como um dos que favoreceram a se lo·
vará Allemanho., para os concertos de que
necessita, o nosso Aquidabaa.
Que, antes de certos factos, me inclinei a
su,tontnr a administração do Sr. Almirante
Elisiarlo Ba1•bosa, dá prova a imprensa,
quando em at•tigo o encorajei a resistir as'
or•lons, menos convenientes, com "' quaes o
Presidente,queria. manter es.~a alttt bw•ocracin
in:~pac:ora dos ,o;erviços uavaes Jla Europa, de
que tanto o Ju,·nat do B•·a:it fallou. E, no
entretanto, injusto fui, quando nüo, ntt•l·
bula a S. Ex, tal extravagancia, mas oim
áquelie Magisttudo Supremo d~ Republica.
A tempo contilssei o engano : e desde então
começaram minhas desconfianças contm a
administração do. marinha no que entende
com ILS despezas.
Por este modo doi pl'Ovas do querer anda!'
com a justiça o no interesso do Pniz.
Si mo fosse dado, do modo l'ogutar, onten·
dor-me com o Presidente dtL Republica, ovi·
tu.ria o melo unlco que jJaro. !'to me resta, e
consl,to cm lho dirigir a palavra desta trlbuno. : melo que enli1stla ii Caso., e rouba-lho
tempo ; embora seja o de oaractel' ofllclal e
com fundamento na lei.

,,
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requerimento ó o que passo a ler. Governo a abrir, na vet•ba.Exerclc1'o.~ (lrulos do
Orçamento corrente, o credito supplcmentar
Vem á Mesa, ó lido, apoiado o posto cm de cento c noucnta e trc..; coutos da rdis, o.ftm do
discussiio, que fica adiada pela hora o se- levai' n cabo, e completar n canalisação ,i1\
comocadll rins aguas pota veis da chiado do
guinte
Macau, no Estado do !tio Grande do Norte,
minha torra n11t1Li, quo J•cpresento.
Requerimento
Jfo hum feito digno de bençíios: bum neto
Imrnanitnrlo. o generoso.
Requeiro que, por lntermodio da Mesa, se Nuno~ he demais derramar anlmacilo,e sen·
solicitem do Poder Executivn as seguintes timoutos consoladores, como prova do amor
informações:
o consideração, em acnlanto d'hum povo, ao
1.• Quaes os estabelecimentos convirlados qual se tem iiboraiiza•lo, por inveterada
a concorrer para tomar a si os concertos do injustiça, as mais inequivocns provas do
menosprezo ndminí~trntivo, do. suo. · ne ..
Aquirlaban ?
2." Sob que bases '80 abriu a concurren- nhuma vali~ politica : embora esse rlesnii·
nhado procerlimento nilo se fundamente na
cin 'I
3.' Dos estabelocimontt~• convida•los li con- velha historia, quando no nosso Paiz prhnacurrencin, quaes o; que olfdreccriio propos- vnm todas ns gentes pela abnegação d1<11 citas, e o valor pedirlo para reallsaçiio desses vicns virtudes.
O facto de deliberar, que a abundancia dns
concertos 1
4.' Quu.l foi o estaiJelccimento preferido, e aguas VIL abebemr hum povo, que definhava
por mingoa deilns; tendo o deliberante a cono porque?
5.' Houve pareceres para orientar a deci- scioncia de qne 1•esolve e decido em bem do•
são do Governo; qunes, no caso atnrmativo 1 habitantes do hum Munlcipio centro.!: signi·
6.' Podem ser estes parecere< conhecidos 'I fica Jrancamente, e o diz a longos bJ•ados,que
Si podem, se1"am com na informações remetti- não privJiegia o monopolio de ninguom, não
mede irmiios; mas medita, o quér a felicidade
dos, por cóp a.
de
todo•.
Sala das sessões, 14 de outubro de 1895.- Quer
dizer que, interpretando bem, e com
Costa Azo•eáo.
todo o aJfocto da .alma nacional, li Constituiçii.o da Republica, nii.o ~erguntn, nii.o quer
ORDEM DO DlA
saber, si a sua at~iio pl'OVJdencial o gloriosa
!ova o beneficio n aigu ma aldeia, ou burgo
remoto;ou si o leva 110 centJ•O aJ•istrocratico,
Entra em discussão unica e é sem debate ocivilisado
de algum opulento povo.
approvada a emenda da Camoro dos Deputa- O melhoramento,
o bem-estar hilo-de espado. ao projecto do Senado n. 12, de 1895. que lhar-se por todos os anguios
da gJ•ando Patri11:
tr~nsfere no dominio do Estado de Matto
ser. trnnsmittidos a todos os pontos da
Grosso diversos proprios nacionnes. situados !Jiio-cle
Brazileim, onde querquo a humanidade
no mesmo Estado e dos quno• a Uniiio nilo no• torra
necessite.
cessita.
A Republica ó, o quór ser a portadora da
O projecto, ru;s!m omenrlndo. vae sor sub- prosperid11rle,
das bençiios, da luz e aprovei·
mettido i\ sa.ncç[o presidencial, indo antes á tnmento do> homens
1
Commissilo de Redacção.
Cm~.~titulr, ou firmar, que todo o Mnnicl~io
Segue-so em 3' discussão o ó sem deblte tem o dh·eito do bt1bot· ngun,ou tlo mothura.t• 11.
ap~rovada e, sendonoioptllrla vae sei' submet- pubJ•azn de suas iilntes: nii.u ó negai' !L propriiL
tida li uncç[o pJ•esidenciui a proposição da coadjuvação publica, quundo preciSIL; Dilo ó
Cnrnarado• Deputn•los, n. 03, do 1805, que pt•escx•avm· n nenllum.povo, que po.~:;a ~cmJWtJ
autor!., o Govm•no a abrir o crcrlito suppie· ter o .o;cu pote cheio.
montar do JU3:00D.$ it. verba Exc1'cicio~ findos
Para verdadeiro comprazimento, e completa
do Mini•terio da Fazenda. art. 7", n. 31, da satisli1çiio dos que votaram e; ta UJ•gente mo·
lei n. 206, de 24 do dezembro de JBD·l, pariL di da, a noticia hi;torica e "profunda griLtidiio
nccorrer n. despezd s com a canalisnç11o do dnquelie immonso povo vom, por minha
agua para a cidade de Macào, Estado do !tio bocca, testemunhar a alegria rla sua JeiiciGrande do NoJ•te.
dnde, o a gloria do Senado llraziieiro I
liepois da Repu bilca, niio. Olitam deliboraO Sr. Almlno A.O"onooo (pela o•·· cõcs do Congresso, cm fiLVOI' dnquoiJa popuiarlam)-Acaba o Senado da Republica do np- çilff'tão esquecida: he certo.
~~·ovnr para o bem, na grandeza do sou
E' um· justo louvor, que lhe tributo por
mconcusso patriotismo, a proposta da Ca.- minha teJ'J'a: mas a nossa prístina Jbrtuna,
mara dos Srs. Deputados que auctoriza ao por dosg1·aça do passado, em despe ito da ma(Loudo,)
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gnanlmldado logislatlva, tem Inutilizado
tudo.
Por ~stas e aqucllcts rrtzOes, cada. qual n.
mais bonita, n m11is procetlonto, tom /lClulo
imHels as medidas protcctoJ•ns, quo tem to·
mado o Congresso da Ropuhllcn desde IBDJ,
cm prol do Rio Grande do Norte.
Habituado 11 ossos argumentos, não tem
podido nada o Governo: nem mudado aquolln
1\ínobt•a trndiçilo, ou doloro5n sot•to tiio acos·
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Camnra dos Srs. Deputados e rtuo roorganisa
o onsiuo uas FaculilaUcs do Direito.
1\Jntcl'in. da. mnior

impOI·~:LOcin.

o digna. tlo

tod:. " attcnçilo por parto do Sonn<lo, sobre
cllu. doviam 1le proJeroncin so muniJbstn.I' os
doutos o jurisconsultos t!n cns~>, que, com
grando suporloridudc, por corto tratat•iam do
assumpto.
In·1ubitnvclmcnto, Sr. Prcsldonto o rcgimt•m
crendo poio dccroto de to do abril, que
tumad~>.
a liiJerd:.de de l't·eq uencia o os
O credito, que se 11cnba de votur, llo antes c•tnbeie,on
netos
suUsuquont.es
que constituern a.logi.:>la...
uma absolvição dos velhoscostumes,quo hum~>
mercô nova nos pobres pnrllis do minha çüo vig-ento sobt·o a m1Lteria do ensino nos
cursos superiores do direito, creu.mm uma
terra.
excepcional ptt.t•n. esse mesmo ensino,
Votada, hP. tros annos pelo Congresso, só situaçií.o
o
crt1io
que
nüo exagerarei qu(Llificando·a de
chegou iii essa auot01•isaçilo de t>ppliClLNC cm \'et•datioirnmcuto
doprimonto.
Janeiro deste anno, nos trcs mczcs acldicio·
Não
preciso,
por
corto, affit•mar a pnlpitannacs do excrclcio passado.
O Inverno diluvini c cai~>mito50, de que to nocessidado de um~> t•cforma quo eleve o
fomos vii:tim~>, impo<sibilitou o seu apt•ovoi- uivei iutelicctuai e morai dos instituto• des·
tnmento completo: do tal sorte, ctue tomos tinados ao ensino do direito, tle modo a oli·
forçados a. soHcitn.r a sua ronovu~ão, po.l'lL rninar o de:mretlito em que viio cahindo, com
realizar o complemento da providencit> po· todos os inoonvenieutes decorrentes desse
Jilcto. (Apoiados,)
dida.
Os que mlllsiniio o supposto desvio dosto O projecto vindo da outra Camnra procuct•oclito, só conseguem roveillr.se portt><IOI'es rou, tOru. de todu. a dU\rirln., conjura.t• os mu.irrofioctidos do paixões incontinentes, ou f<L· Jo:;, que tcom determinttdo nssa. depressão em
cilidndcs pouco gencro~as, que niio met•ccem tão notn.vel J•a.mo 110 set•riço publico, c :;orn
attcnçfío a.lguma..
eliminar absolutnmonta n liberdot\o que de1•e
lnsimui~>m ao Administrt>dor, por ter, como ter o cmdno superiot\ e ~em fu.zct• voltar
ao at!'eve ll baquear a aicvozill, gastndo m~>i o completnmonto o regimen dt•aconi~>no da l't'O·
dinheiro publico, que o Congt•es;o ainda nilo quencia obrigu.toria, estabeleceu umo. justa
lhe mandou !
trunsncçüo. pet•ll3ito.monto nccolta.vel c digna
Accusa.se por pcccados, que ellc niio poderia de ser tomada cm considernç:Lo.
commetter, t>indll que mutto os quizesse !
Núo é neste ponto que o pt•ojecto teril no
Hum impossivel "b;oiuto I
minhns censuras, e ligeiras ernondns qua
Mas eu leva.ntoi-mo pa.ra. ngrn.decer, cm apt·esanto servit·iio, no meu modo de enten·
nome do abandonado povo do Rio Grando do úct•, piLrn melhorai-o.
Norte, ll grnÇil o o ta vor, que lbe acaba de O ponto principal que dt> minh~ 11nt•te vao
conceder• o Senado.
sól!'t•ot• roparo;, quo t•oduzi a omond1" sujai- ·
Em memoria, pois, desse patriotismo; cm tt~s ú. considoraçiio do Sonn.do, diz respeito ú.
nome dllquollll gente, tão tolerante o tiio ge- distribuição das mntcrins dos cursos do sciBn·
nerosa, st bem que tão longamente dcspl'O· ci~s jut·idicns o sodaos, que nilo Jbi Joi tiL, so·
za.tla. pelo GoYerno, agradeço esta n.bnega~~iio, ~uudo penso, Llo modo mais convouicnto as
este ensinamento do Congt•esso llt•nziloiro, ro· necossidndos do ensino do direito.
potinrlo as pa!~>VJ'lls do ucnçiios e immortllli- NadiL monos do iD cadeit•:LS silo mnntitlll.~
dado do Chrlstinnismo, que hu·do set• otcr- polo p1•ojccto ora om úiscus;iio, tlistt•ibuitias
namanto a gloria, e o idelll do pensllmonto poios cinco annos em que so divido o curso
humano.
das Jllculdatles.
Grati'ttm et gloriam!
Sem entrar• cm m:~iorcs cxo.mos, Sr. pl'Osidonte,
posso dostle já nffit•lniLt' q uo algumllS
(0 orrulot' (oi cumpr,·mcntatlo,)
dossas cadoims reputo inuteis, assim como
Soguil·so om 3• discussão a proposlciio dll iuconvonlonte ll sultdivisüo do mntet•ias con·
Cnmnr" dosOoputndos, n. 55, do IMV5, rJIIO stituindo cntioiras di vorsas, com projuizo para
reorganisa o onsino d1LS Faculdades do Dit·cl- o trabnilw cscolat• o pal'~> o nJll'OVoitllmonto
to.
do onslno.
!lccúl'!'Onto tlosso facto que venho dt' notar,
O IS••. Vieonte l\lnehatlo- Sr. pt•osidonto, vamos o nccumuio tio nmto·
Sr. presidenta, niio Jbi sem cet•to acn11im· riu.s, c da maiot• hnporta.ncia. em um mesmo
monto que tomai sobre mim n tarei'IL do n.nno do curso, do modo :L ni1o sor possivol o
fUZor um estudo soiJre 11 proposição viutin tia UJJ!'ovcit~meuto do tudus ollus, ou uut•igaudo,
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p~r~ o ~provelmmento de umns, o sncrlllclo 5" ~nno, reuni~ cn•loim do scloncl~ das fi.
do outras.
·
nnnçns o conmbiiiflade do Estado, que pelo
O Sn., GoNçA.LVE> CnAVES- N[o npolndo projecto constitui~~ 3" cmloira do 3' nono.
isso n[o se dará.
' A cMeirn do loglsl~çüo comporMo sobre
•liroito privado o que constituía a 4" c~dolr~
. O Sn. VtcENT~ MAÇHADO - E niio só por do ó' nono pelo prqjocto vindo d~ Cam~rn,
1sso, ~omo pelo dlspenrlto do tempo que cxigo distribui do m~neira ~ nfío s~crifioor esse
o proJecto para que o nlumno aSBist~ di~l'ia· estudo, mM do modo que t•oputo m~is apromente uma prelecç[o sobre oodll matcria.,. velmvel.
Nn 2" cndeir~ elo dlrolto crimln~J, e que
O Slt. GoNçALVES CuA.VES- Eshi en"anudo·
0
• constituo mn.tcrhL dJL 2·' cadeirlL do 3° n.nno,
não ó todos os dias.
O Sn.. VtCENTg MACHADO.,, e mnis ainda fic11 obt•igado o cst.udo do lcgisl~~~o co!llo tempo necessnrio p~t·a 0 estudo 0 preparo p~ra.d~ .sobro? dlrctto pe~al ; o nn 3 cad01ra
de cMa um~ dessas matarias, torn~ ~s obri- •1~ dtretto mvd,que co~stttuo n l" cMeirn do
gnções escolares pesndlSllimas, com projuizo 4 nnno, fica tn)llbOI!l especialmente obr!ga.do
notnvol p~ra o nprovcitamonto do ensino. o ~studo de legtslnçao comparada sobre d1rotto
(Ha um aparlo,)
PI'IV~do,
No terceiro nnno~ po~ exemplo, so nccumu- . Pelas çmendns qt~e npr~sonto, fioo .•P?IliiS
l~m quatro mntot•ms tmpot•tnntisslmas quo supp~inuda n cadeu~.de iusto:la d~ d1re1to o
sno : direito civil (2• cadeira), direito cri- espemnll)lento do.d1r~1to patrt~, CUJO estudo
minai (2' c~doira), especialmente <lircito mi· cm cad01r~ espectai, JUlgo inutil.
lltnr o rcgimon penitenciat•io; sclcncia das O Srt. Go~cAJ,VEs CuAVEs-lnutll ?1, ••
' .
finnnçM e· contabilidade do Estado, c, Hnal· 0
t'
mente diroitocommcrcial (I" cMe'm)
Stt. VICE~TE MACUAno- loques .'onn·
1 ·
•
vclmento do modo porque vao ser fetto o
Sobre oodn !Jm~ dessas ll!.nteria~ tem o estudo dest~ disciplin~ ; e quanto no que diz
nlumno de ouvir uma prelecçuo dinr1n.,,
respeito ~o direito patrio, V. Ex. sabe que
O Sn. GoNÇALVES CHAVES- Niio ó dinria. ó 1·esumidissimn e insignitlc~nto, peis que,
a dlstribuiçõo ó por dias.
' quanto ao direito civll,por exemplo, teriamos
os v·
, 'I
de fuzer a historia do direito portuguez.
n. ICENTE "AC11ADO. · • no que con- Ainda quanto i> distribuição das matarias
some nnd~ menos de qunt1•o horas; pnr11 o por Ct!'leiJ•ns vê-se no projecto em discuss[o
estudo e preparo do ooda uma doiias, gastnn· 0 seguinte·
do. pelo ll,lenos uma. !tora pnrn caf!a uma, Entre as mnterins do •I" o.nno, hn ~ 3" 00•
tem necessidade de mu1s qu~tro horas, o que, doira n~ qual se lecciono. theot•io. do processo
f~~1"e~ conv~r, torna posadlsstmas M obriga- civil, criminal e commercio.l, e no 5" o.nno ha
C scolar s,
uma cadeil•a de pratico. forense, continunçiio
O Sn. GONÇALVES CI!AVEs-EstiL enganado~ da :J• cadeira do •I" nnno.
O Sn. VICENTE MACHADo-Niio levo paro. Como V. Ex. so.be, Sr. Presidente, pelo
. isto cm consideração os cursos supplemen- regímen actual, nos Estados ficou o direi to de
mres, quo, pelo projecto, devem ser feitos terem a su~ legislaçõo proccssu~l. do modo
pelos substitutos do diversas co.deirns.
que o estudo de praxe forense que boje pôde
ser feito nas FaculdMes f!e Direito, nüo tem
O Sn. Co&ni:A DE AnA.UJo dá um o.pnrtc. mnis do que 0 que diz respeito no processo
0 SR. VICENTE MACUADO -Com Oregula· federal.
mento actual não devo o nobro Senador ur- E niio póde set• de outro modo, n menos _
gumentar, pois n prova do que ello niio que niio se queira n1zer· um estudo pratico,
presta, estamos dando, tmmndo desta 1·c- tendo por base a legislação pt•ocessual de
forma.
cada um •los•Esmdos.
Nüo posso me confot•mnr, Sr. Presidente
De modo que, Sr. Presidente, acho de todo
com o. distribuição do matarias feitas pelo o ponto rnsonvel que as oodciras que o propro,jecto vindo d~ Cam~rn dos Srs. Deputado• jccto cst~bolece, nos ·1" c 5• nnno, de Theorla
e agora om discussiio no Senado, c por isso de Processo Civil, Commerciai e Criminal e
vou apresentar emendas a respeito, 0 que n de pr~tlca forense, sejam reduzidt~s a uma
espero, merecer[o o. consider~çiio dn Casa unlcn,
'
Ftz uma dlstribuiç[o de matarias do motl~ Foi 0 que ·fiz com a emenda que apresento,
a ficar cada anno com trcs oodeiras, ellmi- nccresccn,tnndo mais nessas m~terins o estudo
nando para lsoo cadeiras que reputo inutois, do pt•incipios do Hermcneutlcn Juridlcn.
e rounmdo om um~ só cadeira maiorias quo
podem e devem estar reunidas.
O Sa. Co1m~A. nm AtLAUJO di• um ap~rte.
11.' cndolr~ do economia politica, per O Sn. VICRN1'E MA.CIIADO- ltenliitimtc esse
exemplo, e quo fica sendo a 2' cadeira do estudo ficaria melhor logo no pt•hnelro o.nno ;
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mas como V. Ex. sabe, pelo regulamento
n.nligo dns Fnculdalles so estudJlVIL c,'!SO. ma·
tel'i!L no 5'' aJmn. o uilo lm mmor inconvc·
nicuto ncH~O. colloc!Lt.·iio.
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d:.dcs do sou onsino. Na primeira cadeira,
que faz parte Uo :.!·' · nnno, sorfio estudadas
todas U3 flUeStÜCS roferontog Í1 pO:iSO:J.S, que

são impot•t!mtis:;imiLS e variadJLS, corno V .Ex.
O Sit. Conni~.\. J>I1 AttAüJO- Dcs~e lJUO se l'tLlJo, :-.it', presidonto; na SQgundn cadeira., que
estuda. n.lci, ó ncccssario quu !iO $Lil.Ja. intor· fit.z parto do 3'' anno, se ostw!ur;lo todas as

pr"tal·•·

questões que dizem respeito ús causas, e nn

a·• quo con~tituo uma das cndcit•as de 4"
O Sn. VICE:-i1'1!: MACIIADO - Roformudo de a.nno, serú. 10ito o estudo dltS obrigaçt.ies, o do
ILceorcto com us minhas crnondas,o progru.mm:L accordo com u. emontla quo apresento, um
tlu.s llliLLeriiLS dos curdo~ Jurldico::;, ;Llem de l!stwlo llo Icg-islat;:i.o compa.rnda sobro direito

"

n.l.tontlcr mclhur ú.s necc~:;itln.dcs do cnsin?, prlvado.
impol'ta ;~in~a o facto .em nn.ta.vol cconumm
s 1 ~. Goxr,:,\.LVES CUA\"I:S- rsto ú impos·
cm rclnçau a::; aca.~emtas ofllwtcs.
sivel ; não ha proli!ssol' que dü conta. disso.

o

Pdo projecto em. dlscussã~, nndu monos ~~ou V. Ex. nãr, eucn.t'!L o estudo da. legislac;ü.o
19 lentes cnthcdrattcos o otto lento.< substt- comparada. como hoJe dove ser.
tutos, ~ão nccP.:Itmrios para r1uo cstu. rolornm o Sn. VICEX'rN 1\IACUAoo - Enca.ro-o como
ontro cm per·1Cit.a cxocução; umi1 voz U.(lu- ollu devo ser rei to, c 1:omo o proprio projecto

ptudus us miulms omondo•, esse numero tlca
reduzido.
O S11. Cotmt::A um A~t.1u.m tliL um aparto.
.
. O Stt. V}CE~Tt~ M.ICIIADO-;- St 0 que tomos
o bom então o desnecessai'JO pensarmos om
novn.s rofot•cnn.s. (lia outrostiJHO'tcs.)
Sr. pl'esidento, como dizia com a ndopçiio
tlns minhas emendu•, o numot•o do lentos
cathedmticos llca reduzido" 15, nada mono<
do quatro do quo o pi•ojecto. llcando tn.mbo1.n
retluzido a. sete o numero do lentos suustttut.os, que são oito polo projecto.
Em relru;ii:o tambcm no numel'D do lentes
substituto;, obscn·o no ptojccto um tacto
digno 1le nota.
.
.
A::~ tt•cs cadoirn.s do diJ•oito civil, toem Su·
monto pn.ra ollas um sub!!titutn, c o mesmo
se lliL com us rlun.'i co:lcirn.s do direito crlmi1ml
o ns de direito commercial.
Pelo pi•o.lcct.o, porem, i'L~ c:ulrdms 1lo diroi~o
publico, direito inr.ernncionul o diplomncm.
tenm Uous lento.::~ rmbstitutos.
Nfio pl'ccistl a l:adclrn. n. que me refiro 1lo
dous substitutos, isso cm un.da molhara o
onsino e ncnt•rcta consideravel dcspczu.
Sr. presidente, n mlulm autoridade nesta
matorin ó nulla, ou sei ( nnn apoimlo•· ).
mnR tive occasião de mostt•m· a~ moditlcuçlics
sofl"ridus pelas minh!IS emondus. om reln~.;io
ao pt•ogrnmmn dn ensino no projecto .em di~cussã.o, aos Jllustt•os Scnndurcs e disttnc.tit~-sJmos lentes do Ui rei to, Srs. Coo! ho Hodt•Jg.ucs
o Corroia do Arnujo o ollos acharam·ll'l~ JUS·
tas e ro.gon.vois, o o.té o SI•. Coelho l~o1il'1;;ues
opinou pelo. suppressão do uma. das cnde1r1lS
de direito civil, tacto com o qual não J.lOSso
concordar.
NiLo ncho excessh'o o numero do t1•es cndoi·
l'a.tl Jl!LI'n. o e:~tudo de. dtroi~ civil DI~~ 1!ossus
fu.cmldudes i IL mut.orHL ó unpot•tu.nLlllSilfli1 o
diguu. de prolou~a.tlo estudo.
Com o numero do tt'O:\ cu.deh•;Ls dos.·m. •liacl·
pUna nttonde·su regular monto 'rs nocessi·

qulz quo cllo fosse foi to, tanto que drz- lo·
~islaçiio contatlu. sobro di roi to privado ; ostud? qu~ mllis ou menos sempre so reze nom
podta detxar rlo fil2er se nas nossas Facnlda·
des mesmo sem cadeira especial.
'
O Sn. GoxçALYES CHAVES- Esfú. engll·
nado.
.
V. Ex. ostacomplotamonto enganado.
O Srt. VlCE~TN JL\CIIAilO - Nilo estou tal
enganado, como a/lh•mn. o nobre Senador, nas
no~sas Faculdades sompro que se estudou o
oliroito civil f:•r.ia-se um estudo compat•ativo
cou1 a loJ.:islaçiio I'mJpectiva do outros pBizes,
e com o direito romano. principalmente; ns·
s·tJn como, o mesmo se faz, quando se estuda.
direito commercial, direito criminal e outros
ramos do nosso direito constituido.
A"OI':L a. cttdcira. de lcgislaçito compal'llda,
cn.m~ tL que o nobre Senador•, o como exista
nos Uui\•orsidades Europóo.s, nunca. tivemos
na.s nossas Fncultludcs, o nem este projecto a
crea, como dus srlU::. termos fucilmcnta se vô.
E, deve ~abst• disso o nobre Senador, uma.
cntloira do leglslnção comparada. nessas con ..
dlçoíes. o estudo uolla niio podei• la sor feito
do modo npi"•'Veitavel om uma unlca cadeira,
o no curso lapso de tmnpo do um anno lectivo.
O estudo do lcglslaçiio comparada como o
pt•oj~c.:to quer que se thca, o como penso quo
Uovo ser foit.t,torna-sc muito nu:Lis n.preciavel o
do pt•ortcuos I'esultndos,do tn01lo que estabeleci
nas omondns q uo :Lpt·esonto uo p!·O.Iecto ; isto
é, na ~· co.deirn. Uo :l·• anno, de di1·elto crimilml, na. 3·• cndoirn de direito civil do -tn
nnno, c n.intln sobro o nosso direito commct•·
cial, na 2:• cudoiru. desta. disciplina, no 4n
nnno.
o sn.. GONC\\.LVE~
CHj\.VES -Dá. um ap:~rte.
•
.
O t31t: VICENTE MACHADO- Infcllzmonto,
o que liLZ com quo o nobre senador e n.lguns
outros cc1llegas combatl•m as emendas quo
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possam sct• apresentadas no pt•ojccto acttml
que roorg:Lnlsn. o ensino nus curso~ ,im•lUicofl.
é o receio, estando como cstn.mos cm llrn Uo
scssüo, rio que voltando t1 Camara " proposição, nüo se converto. em lei oste anno, protel·
!ando se ttssim n. reforma da lei nctu:cl sobre
o ensino de rliJ•eito, que ó detestavel.
Isto o sú isto ó que está determinanrlo o procerlimento do nobre senndor, que desejo ato a
queda da emendo. apresentada polf•Comrnissiio
e que conaigna providencia que deve constar
da lei.
O S!t, Go~çALVES CH,WES- Trata-se do
um projecto que honr:. aos seus autores.
O Sn. VtCE:iTE ~!ACHADO- Não ha duvida
o ninguem disse o contrnt•lo ; o projecto ó
bom, o sou conjuncto rlomonstrn que presidiu
á confecçílo do mesmo estudo o muito cri torio, o que contudo não quer dizer que niio
possa sotl'ret' absoiut.. mcnte reparos,
Os que constam das minhas emencl!ts rofe•
rem-se no programma do ensino, it distri·
bulçílo das matcrias, e cm nada 11Jfectnm o
pensamento geral da reforma.
E o proprio illustre Senador, deu-me msão,
ato por apartes, quando referi-me á ,iuncçiio
das duns cadeiras do Theorla do Processo e
de Pratica forense, em uma cadeira sómente;
e isto com signnes de muito aSientimento pO!'
parte do illustre Senador por Pernambuco.
Sr. presidente, pelas emendas que apresento lleam estabelecidos troa cadeira• em
cada anno, o que uniformis.t e regularisa o
ensino, sem nccumula.I' multas mn.torias cm
um armo, com prcjuizo de outros.
O Sn.. Gosç ..u,vt:3 CnA.vgs- Quaos sü.o as
c~dciras que niio siio suppt•imidus!
0 Sa, VICENTB MACHADO-EU VOU expor ao
nobre Senador o modo porque ficaram distribuídas ns matarias e as cadeh·as pelas minhas omenuns.
O I" anno fic•rá constando dns seguintes
cadeiras : i" Clldelra-Phllosophia do direito;
2' cadeira - Direito Romano ; e :l" cadeira Direito publico constitucional.
O 2 nnno constu.rla. das soguinte3 cadoims:
}n ca.rloim-Diroito civil (p1•i1ur.il'o carteira) ;
2~ cadeira-Direito crimintLI (Jl1'imcim cadcita)
c 3" cadeira-Direito inturnucionul publico e
diplomacia.
O 3'1 a.nno teri~ as seguintes co.doil'lts :
J~~o ca.deiru. - Direito civil (IW[}Hmla cwlâ,·a);

sobre direito privado ; 2" cadeira- Dii•cito
t!OJnlnOI'Cin.( (SI•g>undn. cndeirn), O3~ CIL'lcirn.Mcr!iclnn pnblic:<, quo consta do mcrlucinn
log-:~1 O hyg!OUO 11Ublica..
No !Ju :~uno, tlna.lmonto, existem ns cndeh•ns
scguinr.os: 1 cn.dcirn-Thcoria o prn.ticu. do
processo ·civil, cnmmerclal e pl'incipios rio
lwJ•mouticnJurhlicn. ; 2" cadeira. - Economiu.
politica, sciencias dns llnunças e contabilidarlo
da E::~tado ; o :3'' cndoh•a-Scienoins de n.dmi·
nistl'llr;ii.o e diroito administrativO.
Vê o nobre Senador, que quanto a suppressiio de cadeira proprlamen te só houve n de
historia do direito e especialmente do direito
nacional.
O Stt. GONÇALVES CHAVEs-Historia de direito! ! A cudelra mais necessuria ! !
O SR. VtcE~TE MACHADO-V. Ex. falia com
tanto. com•iccü.o que chc~o n..crer mesmo que
commetti um terrivelnttentado. (Ri.<o).
0 S!t. Go~ç.U,VES CHAVES- E' c desenvolvimento do ensino modemo.
O Stt. VICENTJ~ MACHADO- Sabe perfeitamente o nobre Senador que um lente de di·
reito civil, ou de qualquer outro ramo de
1liroilo positivo constituldo, entro nós. umn.
vez compenotru.do 1los seus dovct•efl, nii.o inl·
cia.rá. um CUl':m sobre a mo.terio. de sun. cadeira sem preceder de uma parte historica,
resumida que seja.
E nem ó tão longa e accidentnda a historia
de nosso direito patrio que esteja pedindo
uma cadeira para ser tratada especialmente.
Sr. prcsirlento, consequente com o pro·
gramma de ensino cst~tbclecido pelas emenda·
que apresento, outríL'l emondns tLO pl'o,jocto
tenho necessidade de apresentar ó. considerllçiio do Senado.
AO§ I• do at·t. !• proponho a seguinte (W)
•Onde se diz 19 diga-se. !5 e onde se diz 8
diga-se 7, »
Refere-se esta emenda ao numero de lentes
cathcdrn.ticos e substitutos, que, de accordo
com a modificação na dislribuiçílo das ma·
terias e do Jli'Ogramma de ensino, fica assim
redu?.ido:
·
·
Ao moemo paragrapho ap1•esonto mais uma
emenda. que ó u. seguinte:
q:Qntlc !lo diz-dous-üiga-so, wn, o suppl'i·
mnm-se as painvr:ts que se seguem:\ puhtvt•a
-rll'plrmwcia-o quo silo-o diJ'tu'to 11nciunat.
Esta omonda rí tarntcrn conscquencia rlo

nitonnia.t•io o Joglsluçii.o comp:Lrnda tiobro di·
rei to 11ond o 3· 1 C'.t.d·Jil'u.- Direito commm·cia.l
(pt•irneirn cadeira) •
No 4"~ anno se estuda.rrto ns seguintes ma.·
tm•i11s: I" cnrlcira-Dircito civil (terceira ca·
doira) CSJIOciulmcntc legisla•;ão compnt•uda

O A 1•, u. 5, cstobelcco o seguinte:
Dous rlo·philo;ophin de uirolto, tlit•oito pU·
hllco e constitucional o diplomacia e dit•cito
nacional; e tudo isso de nceordo com a emenda
ficou constituindo uma cadeira unica, e na·
tural que tenha um só substituto, tanto mais

11
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crimlnn.l(scgundiL cndoh•1L) pt·ogrununu. do ensino, cuju. ütlopçüo
comprehcndcndo direito 1nilitt~r, rogi1rum JIO- p~nho.
2~ cudelrn-Direlto
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que dcsappnroaeu a cndeirn especial de bis·
torin <lo direito, principalmente direito
patrlo.
Tenho formulado uma emenda rolativn. no
art, 2' § 7' (segunda parte.)
O motivo que levou a Commiss[o orga·
nlsadora deste projecto a estabelecer a dis·
posição conti<la neste pnragrapho, foi inquos·
tlonavelmente oriunda do facto que se tem
generallsado, o so tornado mesmo oscnndn·
low, de em um nnno, cm dons, quando
muito, nfi.o poucos moços :w habilitarem, cm
todas as mate!• ias do curso juri<llco, obtendo
a carta de bacharel em dil•oito.
Isto até ja fez carreira lltL troça popular e
nas revistas do anno, que consagrou-os ba·
oharcis elcctricos. (Ri.•o.)
.
Para pôr um paradoiro a este fucto, que
não<leixa do ser cscnndnloso, o projecto cstaboioaou a medida contida neste pnragrapho,
e u.ssím concobhla..
«Os nlumnos que tiverem prestado exame
das mnterlas do um nnno na primeira opaca
não poderão sw ndmittidos á exame nas matet•ias do nnno subsequente, na segunda

época.~

A.cho que o ructo cuja reproducçíio se
tratou do impedir com a disposição deste pa·
rngmpho, ó digno de toda a nttenção ; mas
tambern penso, Sr. Presidente, que não deve·
se fechar absolutamente a porta para o~ que
trabalham e que .esforçadamente se dedicam
nos estudos,
Penso quo, cercada de garantias efficnzes,
pórle essa liberdade de aproveitar o tempo
das ferias escolares, ser mantida na turma
que se cogita de levar a ctreito.
A emenda que vou apt•esentar parece-me
que concilia tudo. isto, e, por assim julgar,sub·
mctto-a á consideração do Senado.
A emenda ó a seguinte:
c Oalumno que tiver prestado exame das
materias de um anno na primeira época, só
poderá ser ndmittido ó. exame ngo das materias do anno subsequente, na segunda
época, deB<le que tenha obtido approvnção
plena em todas as matarias do anno anterior
e satisfitzendo a respectiva taxa de ma·
tricula.»
Me parece, Sr. Prcsídonto. que a adopção
desta emenda remove completamente o pe·
1'igo quo se quer evitar, sem contudo, em·
bnrnçar os estu<lfosos e trabalhadores, que,
durante as ferias escolares, procurarem alrro·
veitar o tempo pelo cstU<Jo.
V. Ex. sabe, Sr. presidente, que o por!orlo
das férias, tnnto pelo regulamento em vlgoncln, como pela reforma que so trat.' do levar·
a ctrolto, ó qunsligual no pct•lodolectlvo, de
modo que um cstu<lnnto que queira dedicar-se aos livros póde aproveltal·o pertelta·

1895

••

85

mente. Aminhn emenda substitutlvn pnrccome, pois, que estfL no caso do ser acceita,
A tercolrn parte do. disposiçiio do pnrago..
pho rne pat•cce que devo subsistir inteiramente, como se acha no projecto.
Tambem, Sr. presidenta, como uma consequoncia dn reducção de algumas cadeiras,
peço, pot• emenda, a suppressão da segunda
parte do a.rt. 4'.
A pr•imeira parte desse artigo t\•ata de pro·
vldenclnr sobre o destino que teriio os lentes
que excederem a esta orgnnisaçiio, o a segunda p:trte providencio sobro o lento substituto da cadeira de histot•la do direito.
Acho quo não ha necessi<lade nenhuma
dest• providencia especial em relação a este
Jante.
O artigo contóm <lisposiçíio geral cm relação a todos os lentes que excederem no quadro necessn.rio pn.ra. estn. orgo.niso.ção, nella.
está lncluido necessariamente o lente de bis·
toria do direito, o não careca essa disposição
especial cm l'cin.çíio a elle.
Como um meio de gnl'll.ntir o ensino supet•ior ministrado nns .academias officines de
direito, o pt·,~octo tomou uma providencia
no art. 5" fazendo com quo as faculdades livres rle direito, constituam um patrimonio
de 50:000$ para poderem funcclonnr, além
dn obrigação cm que ficam do so subordir.n•
rom a toda a Jegislnçiio e regulamentos sobre
ensino que, peJos poderes competentes, forem
sujeitos os cut~os e academias officiaes.
No paragro.pllo unico deste artigo ainda o
projecto concede its nctuacs fuculdndes livres
o prazo de cinco annos para a rormaçilo deste
patrimonio.
Apresento uma emenda a esse paragrnpho,
mandando que durante o prazo do cinco an·
nos, desde a dato. da execu~tío desta lei, e\las
vão providenciando a formnçilo desse patri·
monio, entrando com a 5• porte annual·
mente.
Envio tambem uma omonda em rela~o no
art. 9'.
Vejo e confesso com :r.Jgum espanto que
para o fiscal do rrovorno junto das raculdn<les
livres so marca o ordenado na l'llZãQ de
2:400$ por anno.
Ora, sr. Presidente, ó preciso não conhecer
a oxtrnordinnrin import11noin deste funcclonarlo do governo ,junto dessas instltulçilcs,
para acreditar que se possa tor quem bem o
exerça, remunerado com quantia inferior
nos continuas de qualquer repnrtiçito.
0 SR, GONQAllVES CIIA.VES-E temoJ-os gratls
agora.
o SR. VtcE:-ITE MACIIAno-comprohendo
melhor isso, Isto ó, esse serviço feito gratuitamente, do que com essa insignificante re·
munernçi\o.
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O Stt. Go:<<)AISJ~s Cu.wJ~s-Jsqo tlcn pesando .Ag-m•n, S.Ex. lm do ,~oncor~:u' que tnntn li!L
lmrucrac!n. com o orllonnilo tlO O:UOU$. como
sobro as acndem !ns livre~.
eom
o vencimouto do 2:·HlOSOOO, flenrlo com
0 SR. VJCE:>:1'1~ MACITADo-E que importo
isso? Acho quo rnelhot• seria. (JUO posnss" certe::;a. mn.i:; lnut.il a. m:mut,onçiío do um
runcciona.rio tlo fl\\U.l nada. se. l'mle exigir. t!o
sobre o governo; mns tnmbom o.cho quo que
{}t\O hC'.m pngo, htu{o cumpra•
moamo pago pelas acadomlns ó pt•oclso ~uo n com dos:;e
o:; Uovcl'os Uo seu cm.•go. (!la ttm
remunornçtlo desses funccionaJ•los eRto,,a <lo
.
n.ccordo com n. import.ancin. do cnrgo o rchtt.h·n apw'tfl.}
CO!Il!>rohen•lo isso moliiOI', acho mtUs nnno que dollo se oxl~o. As fitculdnrlcs livres .ià tut'ltl
qua ~rrttuita.mento um homem Ucclicaclo
orgt1nisruins o tllJUollus quo se ,•onhn.m n orgn.niso.r, devem ~cn· formn.,ht.'i com blt;;e o l-lO .. à ca.usu. pulllicn so componotro dos devores do
t:\1 c;wgo c o tomo n. seria, do que. out,ro que
Jldo nmdnmento, para ~uo vonlmm o!Torccnr nccoito
um ctwgo desses com tilo lns!flnlfl·
concurroncia.leal as ncndorniiLS olllciaos; 0(/Ue
ntio sirvam nponns pnrn retirar-lhes nlu. Cllnte romunm.•n.çii.o.
mnos. o encl1er o paiz do bo.clutrcis igno- O Sn. ColtrtJÕA DE An.\lJJO-~!aior do QUO·
do muitos lentes.
rnntcs.
Uma das garantias pn!'a isso ó a presença O Sn. VJcENTN MACifADo-lsso não se u!t,
do um ftscni por porto do Govm•no, e um tls· sn.bo perftlitrunonte o nobl'e ~cnadm•. Agora,
cal do que:n p:.ssnm sor oxigidn.s ob1·ign.çüos si os holtt•udos scnndores entendem que tncs
certas, e quo ns <lesompenho som prcoccupn- runcciono.rios devem sel' gratuitos, 1lon n. isso
çlíllS do ou tm ordem.
mou voto, o serilo considorn.-los relevantes os
Podor·so·ha oxlgit· isso do um funccionario serviços qno prastn.t•em c como niio temos
remunerado desse modo? (!la'"" apa1·1e.)
conrlecorac;ües. nü.o podemos preminr act•viçps
Para quo tal tunccionario possa desomp_e· ú. instruc~1ü.o com honra.s milital'os. so fn.l'i\0
nho.r~oo batn nos do vnt•os mhcn·en te~ a ttlO do tempos em tempos, n esses tunccionarios,
espinhoso cargo, supot•iltlendendo o onsino uns brindes n~ciounos. (Riso.)
rntniatrndo, 1lsc:tlisnnr1o, enviando no Go- O SR. ConmiA n~ AnAu.Jo-Os lentes dos
verno. relutorios, neces!ario se faz que seja fMuluaues liVl'es do dircit.n ni•o tilzcm isso.
bem remunerado.
O SR. V!CI~!'<TE MACI!Ano-Sr. presidente,
O SR. GoNçAT,VES CnAVEs- Só manda vou terminar e mando ns minhas emendas.
dous t•olutorios por :mno.
Nilo soi si lograrilo a honra de serem approo Sn. VICENTJ~ MAcu.,oo- E nch~t V. Ex. vndos, niio po1•que niio I'•'PI'escntom, quanto
pouco isso!
a organisawio dus mu.torias do ensino, o.Jguma.
cousa
de melhor do que o que vem no proEsses relntorios devem sor a exposição de
tmlo que obset•vn, in,pecciona o tlsc:~lisa esse jecto: o motivo ó outro " <lavo dizol-o com
delegado do Governo; com certeza que nilo t'ranqueza. 0; nohres senadores toem receio
Requer simplesmente quo ciltt lilç11 dous t•e- que u volt!\ do p!'Ojooto emendado 11 Cumarn
llltorlos, esses t'olntorios devem sor o re•ul· dos St•s. Doputndo;,j!\ no tim d:t sessão legistado dd um tl'nbnlho assíduo do fiscalisn<:ilo. lati·m, pnssl\ da!' cm l'MUl~~do ficarmos sem
retbrmn este nnno. Si n retot•mn uilo provll.l'
Croio mesmo, St•. presi•lcnte, que dos abri· bem, pa1•n o nnno si endireita : p~ra isso esgnç•ios lmpost11s o. funcciunnrios desta. ordem tamos nqui nl•s. (Ri.m.)
u. meno1• t:~l vez sojo. essa., a do AsCl'evot• J'c~ Silo ostn.R as considoraf;úo~ quo tenho :l.
lntorios ; no que tem do relator ó que ostl• fnzer, sem outra pretençiio do que provocar o
tudo.
•Iobato sobro tlío impo!'tunto n•~umpto : isto
Acho, Sr. presidente, que niio ó muito parece quo conseguirei 1hzcr. provocando a
t~xnt•em 0:0011>.'000 o venoimento do fiscal do que venham li. tribuntt os que niio querem
que reparo nlgum sotfl•a o projocto.
Governo junto ÍUJ ncndemh.s livres.
Para mim elle não úonsulm a todos as no·
O SR. Go:o<çALVES CuAvES- E' o pai~ tla ccssidades
do ensino •••
burocrncia .•.• • •.
O Sn. VICENTE MACHADO- Niio onton•li o O Sn. GoNçAI.v~s CnAvt~s-Nn opiniiio do
aparto do lJom·tulu Senador o prefiro nt1o on- v. Ex.
tondol-o n lOJ' do dttr um11 J'oqposta manus 0 SR, V!CP.NTE MACIIADO .. , nn minhn opiniito, na Opiuiilo do il!UstJ•O SOn~tdor IrO}O
coni'Onleuto.
I.
O Sn.. Oo:"n,\T4VES CUAV!i:S- nurocz•acla, Piauhr, m• do !ilustro sOJmdot• por Porn~tm
buco, todos lentos uit•eito, conhocodoros dt\
não entendo 1 '
JnlltOJ'ia o ser iamonto prooccupndos da sr,rto
O Sn. VJCE:<TE MAOJIADO - Por snbcr o do onsino do •lirolto •
quo ó burocracia il que wlu ontondo o oparto .Tt\ estou mo ulongando uemnls, Sr. prcsido nobre Senador.
donto, o pm• isso "'IIII fico, onvinndo ti MCjlu
I'
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ns minhas emendas, que, quanel.o paro. outra
couso. não sirvam, obrignriio o. maior debato
sobro a materlo..
Tenho concluído. (Muito bom ; muito bom I)
Vcom ó. Mesa, são apoiadas o postas conjun.
ctamento em discussão ns seguintes.
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O o.rt. 2•, § 7• (2• parte) substítun·so do se-

guinte modo:
« O o.lumno que tiver p1•cst>do exame do.s

matarias do um o.nno na pl•imeirn ópoco., só
pode1••< ser o.dmfttfdo a exame vogo d1LS materias do nnno subsequente, no. segundo. ópo·
ca, •iesde que tenha obtido o.pprovnçiio pleno.
cm todas M mo.tol'ins do a.nno antci•ial• e sa·
EllENDAS
tislazendo o. respectivo. taxo. de matriculo.~»
(A' 3' parto como no pt•ojecto.)
Oartigo I' clopois dns pnlnvras-segulntes Ao
o.rt. 4.' Suprríma-se a 2" pllrte desde
cadoíms - substitun.se do seguinte modo:
onde diz:-Oa octuo.es, etc., etc., ntó o 11m
do artigo, solvo o pn!•ngrapbo.
1° anno
Ao pnmgro.pho unlco do art. 5' nccrescente·sc - «devendo nnnunlmente ronlisnr o.
I' cadeira - Philosophín do Direito.
quinto. parto do mesmo po.trimenio, o. centn1•
2• cadeira - Diroito Romano.
elo primeiro anno da execuçíío do. presento
3' cadeira - Direito Publico e Constítucio· lei.»
nnl.
Ao nrt. 9•, onde se diz 2:400$, diga~se
:Jo anno

i• cadeira- Direito Civil (I" cadeira).

'

I'
'

G:000.$000,

Saio. dns sessões, 14 de outubro de 1895, 7•
da Republico..- Vicente Machado.

2' cadeira - Direito Criminal (i" cadeira),
3• cadeira -Direito Internacional Publico

O Sr. GoncnlveM Chnve• observo. que o. mo.teria do projecto ti dnquollas
que mais interessn.m iL vida da sociedade, e
que o. suo. discussão na Co.mnrn. elos Depu3° anno
tados, elevou-se a umn. altura, que fo.ria
honre
o. qun.lquer parlamento do mundo, A
I' cadeira - Direito Civil ( 2' cndeirn)
2' cadeira- Direito Criminal ( 2• cadeira) parte do projecto, que toí impugnada no Senão soJfreu 1mpugno.çiio no. outro. Co.comprebendondo direito militar, regímen pe- nado,
nitenciaria e legislação comparada sobre o mtLro..
O orador discorre sobre o. ímportnncía do
direi to penal.
3·• cadeira - Direito Commercíal ( I" cn· ensino superior, e lembrando o nbn.tímento
n. que tem chegado, mostra n necessidade do
doira),
prqjecto como unlco remedia para t[o grande
mal.
1/_fl anno
Desenvolvo o plano estabelecido pelo pro·
jecto cm discussão, o qunl ó semelhante no
I• cadeira -Direito Civil ( 3' cadeira)
adoptado nas tnculdaclos da França, da ltalia
cíalmento lcgíslnçíío comparada sobro o di- o ela Allemnnhn, com excopçíto das scíencins
reito privado.
politicas propriamente ditas, e argumenta
2• cadeira -Direito commercíal (2" cadeira) com n rororma feita nas !acuidades da Franespecialmente direito marítimo, Jalloncia o ça par<L o doutorado em direito, lendo no
líquídnçiio judicial•in.
Joumal de.< DJbats de 28 de março deste anno
3" cadeira -1!edicína publica.
um artigo sobre o progrommn dessa reforma,
o em apoio do suas ídóns.
E' maior o numero das materias e mo.ís
sobrecarregado o ensino nas fo.cuidades da1' cadeira - Theol'in o pr.>ticn do processo quelies pntzes, do que sorá. entro nós, uma vez
civil, commcrcíal o ct·imin<Ll e príncipios do posto em execução o projecto.
Hormenon tícn Jm•í•lícn,
No. org-anísnçiio dessas mn.terias o.compn...
2" cadeira -Economia politicn,sclencíns das nhou o projecto o desenvolvimento tios paízes
finanças o contnbilldndo do Estado.
mais nthnntatlos, cmbom eliminando materins
~" ca·loit·~ -Sclencio. do. admlnístraçíío c pelllS razões que o Ol'ndor expõo ; e quanto á
direito o.dmlnistro.tivo.
distribuie:[o dns mesmas materias, foi aquello.
Ao§ 1" do art. 1" onde so diz 19, diga-se, o. melltot·, e nem so podaria estabelecer solução mais conveniente. Sustentando·a, o ora15 e onde •• diz 8, <ligo..se 7.
Onde so diz dous, digu.-so um e supprimnm· dor responde no nobre Senador pelo Po.1•anO.,
se as po.lnvrns 'lue se seguem t't palavra mo,trnndo n necessidn.de do estudo da historln. do dlrolto, Isto ó, da genesls do direito,
dip~omacin o quo su.o : o dircilo nctcÍO~Ia·'·

o Diplomncía.
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pnrn n bo11 intcrprolnção dns lois o pat·a o os·' 2" discmsiío do projecto <lo Sonndo, n..m,
cl:•rc<!lmonto dns mo.torlns,
do 1805, qué concedo pensão a o. B••nzilia
,\ssim o estudo da legislação compnm<la, Augusta Pinheiro dn Cunha, vinvn do go·
quo ó in<lispcnsnvol pnra o arlvogado. parn o neral Francisco Manoel d11 Cunha Juntar,
jurisconsulto c pn.rn. o legislador· i e n~o com·
2a 1lita das proposiç,jes 1la Camnra dos
prehende o ornrl01• quo pudesse tot• s1do mo· Doputndos, n. 5•1 do 18U5, que nutorisn o
110scabndo tal estllllo pelo nobre Sonn<lor pelo Poder Executivo n conceder no Dr. !Ladislau
Parr~n~. que o julgou <lcsno.,cssario.
· Josó do CnJ•vallto o Araujo, mo<llco da Hospe·
Tr,1tando de outros pontos 1lo discur·so, a dn.l'in. tlo imrnigorantcs em Pinheiro, um nnno
que rcspon!lo, rcfore·!'O aos cursos complomon dn licença, com o rospootivo ordenado, para
tnres, ouJn convoniencia o ut.ilid:ulo explica: trat:tr do sua sa.ude.
c rrRpondc it olüecr,~ita do excesso de lt~ras ~o
N, 00, do IBOn, quo nutorisn o Podot• Ex·
trabalho, mostJ'Itndo quo os cUl'Sos nao suo
diat•ios, mas altot•nudos; sendo iam mato ria ccutivo n conceder n Alcides Catito da Rocha
do estatutos, ou rogimonto interno das Ji1cUI· >le<lrndo, bibliotheMrio da Escola de Minas
do Ouro Preto, um anno do licença com o
dados.
.
Depois do outras considoruçlícs, concluo respectivo ordenado pnt•a tratar do sua. saudo
esporando que o Scnndo ncceito o projeclo, onde lhe convier ;
o o approvo tnl qual vaio da outt•n Cnmarn,
N. 70, de 1895, que autorisa o Poder Ex·
ando foi sabiamente estudado o discutido nm· ocutivo a conceder a Antonio Leonardo do
:pltt e luminosamente.
Mon02os Amorim, 1 csaripturario do ThcO Sa.PnEsrnE:<TEdcelnraquo estando muito som•o Nacional, um nnno do licença com o
adiantada n horil o I'eduzido o nu moro dos respectivo ordenado p11ra tratar do sua sande
Srs. Sanadores presentes, fica adiada n dis- ando lhe convier ;
cussão e designa. pnra ordem do díu. du. sos- 3" discnssilo da proposlçiio da mesma Cn·
são seguinte:
mura n, 3·1, do 1895, que concede a D. Fran·
Continuaçilo da 3• discussão da proposição cisco Amalia Bittencourt Cardoso a. pensão
.da Cnmnrn dos Deputados n. 55, do 18U5, que nnnual do 1:200$000 ;
reorganisa o ensino das Facultlndos do Di· 2" discussilo do projecto <lo Sena<lo n. 30,
rei to:
do 1895, que nutorisa o Governo a mandar
~~~ flíscnssfio do projecto do Senadn, n. tíO, cont'l' ao 1' Tenente reform:~<lo dn Armada
de 1805, que rcguln. o. pJ•omoçiio dos ,juizes tlo AJ•thm• Waldcmit•o da Serra Belfort, paro os
Tribunal Civil o Criminal :
atreitos da reforma mais oito mezes e ~8 dias
3"discussão das proposições !ln Camara <los rle sct•viço.
Dopulados:
3" discussüo das proposições da Camarn dos
N. 36, de 1895, que concedo a D. Maria Deputados:
Lins VoUoso d~t Silveira, filha legitima do
capitão do artilharia, já lilUecido, Pedro Iro N. 8, de 1895, que autorisa. o Poder
Valioso da Silveira, a pensão do 100$ mon- Executivo n conceder ao cabo de esquadra
reformado, Amnro d11 Costa Soares, a pensão
saes;
N. 53, do 1RD5, que aulorisa o Poder Ex- dlnria do 1$, sem prejuizo do soldo, que já
ecutivo a conceder ao 1" otllcinl da Biblio- pcrcobo, do sun. rol'orma.
thcca Nncionnl, Olympio Ferreira das Neves, N. 50, do IH95, que nutorisa o Poder
um nnno do llconça, com ordomt~lo, para trn· Executivo a conceder n .Julio Traja.n•r de
tar de ~ua sande ;
Moura, diroctot' da 4" secçüo do Museu Na·
N. 58, do 1895, que nulorisn o Poder Ex- cionl\1 o do Ll\boratorio Anntomo-pa.thologico
ecutivo n conceder no engonhoil'O civil Josó da Assistoncia do Alionaúos, um anno do
Dias Delga<lo rlo Carvalho ,Junior, lento do !lcenQa sem vencimentos •.
Externato do Oymnnsio Nacional o prof.,ssor
do Colleglo Militar, um nono do licença com Levanta-se a.,essíio ns 3 horo.s e 55 minutos
·
o re•pectlvo O!'denndo, pa1•n tratai' de sua da tardo.
saudo ando lho convier ;
N. 02, de 1805, que nutorisn o Poder Executivo a conceder a Emilio Josó Mm•olra .lu·
nior, 3• oscriplurnrio da Alfandega do Ma·
nàos, um anno do licença som vencilnentos;
3• discussão do p1•ojecto <lo Senado n. 38,
do 1805, que concede a cada uma das filhos
<lo Dr. Elysou do Souza Mnrtins, D.Adolni<le,
D; Rita, D. Dolo!'CS e D.Esthot• do Souza Mar•·
tins, a quantia do·10$ monsnos;
11
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P!•csirlcncia do S1•, Jllanoct Victorino
SU:\!~IAIUO-

AhnrtUI'll. dn. RBRsão- Leitura o
nppt•ovnr;iio dn. neLa- gl'T'I-:IliJ·:s•rJ~. Po.rocorcs
- Contlnuaçüo clJL dlscnRRii.o do roquodmonto
otl'ol'úcll.!o na Rt•st~fi.o 1~nlorior pelo Sr, CmitJL
Azovodo - D!Mcur~ofl do~ Srs. J. Cu.tundr~ o
GoRtll A;r.e>vodo- Adlnmonto cln diiiCURRão0Jl\IE~t no DIA - :JR tlisoi\RRiio da. propnRiç11o rln
Cnmnrn. do.i DoputndM, n. 55 do Hl!l5- Dis·
cttrsos elos Sra. Coo lho Rodri:;noR o Gonç!l.(v••s
ChnvoR- Adittmonto da. disouuüo- 01·dom
do dia 10.

Ao meio·rlio., comp~reeem os 45 segttintes
Srs. Senadores:
Jo[o Pedro, .João B~rbnlho, J. Co.tunrla,
Gustavo 1\ichnrd. ,Joaquim Sarmento, Costa
Azevedo, Antonio Baena, Manoei Bat•atu,
Pires Ferreira, Cruz, Coelho Rodl'igues, Jo[o
Cordeiro, Almino Alfonso, ,José Bern~rdo,
Oliveira Galv[o, Abdon lllilanoz, Almeida
Barreto, Jo[o Neiva, Co!'l'ôu de Araujo, Joa·
quim Pernambuco, Leite e Oiticica, Messias
de Gusmiio, Leandro Mnciel, Rosa Juniot•,
Virgilio Damosio, Domingos Vicente, Gil
Goulart, Manoel de Queiroz, Quintino Bocuyuva, Lapót•, Lopes Troviio, Gonçalves Chaves, C. Ottoni, Paula Souza, Mornos Barros,
Campos Snlles, Leopoldo de Bulhões, Joaquim
de Soum, ,Joaquim Martinho, Vicente· Ma·
chndo, Arthur Abl'Ou, Esteves Junior, .Julio
Frota, Ramit•o Barcellos o Pinheiro lll~chado,
Abre-se a sess[o:
E' lido., posta em discussao e sem debate
, n.pprov11dn. n. neta dn. sessão anterior
Deixam do comparecer, com caus~ pnrticipndli, os Srs. Ft•ancisco 1-.tn.chn.do, ,JuMto
Chermont, Gomes de Castro, No,ueirn. Accioly, ~evorino Vieira, Edu11rdo \vandenlwlk
Aristides .Lobo, .lonquim r'eiic!o, Generoso
Panca, Aquilino' du Amaral e Rn.ulino Horn ·
o som elJn, os Srs. Rego ~lello, Coelho Cam~
pos, Ruy Barbosa e Eugenio Amol'im,
O Sn. I• SECRET·lRIO d~ conta do seguinte

pct•tenccr no dominio do estado rlo Paró., di·
versos Pl'Oprios nn.cionncs.
Ao artigo unico. Accrcsccntc.so:
4', o tct•t•eno devoluto sito '' avonidn Dezo.
sois do Novembro, nn cidade de Belém, em
fronte {l ostnçiio do. estrada do forro ;
5", o terreno d11 estrada .Toso Bonifacio, on·
rlo foi- hospital do variolosos;
0", si tio-S. Mnca.rlo, na. comarca da Loure.
Accroscento·so-Ao dominio do Estado do
Santa Catharin~ ficam pertencendo o; seguin·
tos proprios nncionacs:
l ", o palacio do govet•no o terreno adja-

cente;

2' o terreno onde existiu o. casa do resl·

dencin. do viga.rio, situado lL praça. Quinze de
Novembro, na capital ;

3' o terreno ando existiu o o.rmnzem do
polvoro, {L ruo. do Sncco. no cidade de S.
Ft•ancisco ;
4" a antiga casa da directoria da colonia
Blumcnan;
5" a casa do padre cntholico, em Blume-

nau;

Q' a casa da escola do sexo
Blumenau;

m~scullno,

em

711 o. caso. d11. escola do sexo feminino, em
Blumena.u;
8' o hospital em Blumenau ;
o• a casa do detençao do alienodos, em
BiumeOitU;
10 casas do n.udiencln, tlo. forço. pol!cial,
do com mandante da força e cadeia, em Diu·
11

monau;

li cosa do pastor protestante, cm Blu·

menau;

12 cosa

d~

dircctor!D. dn ex-colonia Luiz

Alves i

13 casa da directoria dos ox-colonins Itajaby e Principe D. Pedro;
14 casos das escolas dos sexos masculino o
feminino nus c:..:-colonios Jtnjahy e Principe
D. Pedt•o;
15 casa da cadeia, na Brusque ;
JQ terrenos reservados p~ra p<J.Ssoio PU·
blico o pasto publico na Brusque;
17 casa rla escola em NOVIL Trento;
18 casa da escol~. em 'Guarihub~ do Sul.
EXPEDIENTE
Camara do• Deputados, em 14 de outubro
do 1805.- Ftaucisco ele Assis Ro::a e Silua,
presidente.-Thoma: Delfino.-Augusto Tava.
Dous ameias do I" secretario d~ Camarn •·es ela Lyra. ( 3" como 2' secretario).
elos Doputarlos, do 14 do cot•t•ento romotA' Commiss[o de Justiç~ o Lcgislnçiio,
tendo as seguintes
·
'
PROPOSIÇÚI:il

N. 78 - 1805

N. 77 de 1805

O Congresso Nacional decreta:
Art. J,o E' declarada extincta a divida em
Emendas da Camn~•a dos Deputados no pro. que ficou par~ cnm a Fnzonda Nacional o fui·
jacto do Senado, n. 105, de 1804, qu~ declara tecido coronel do ox<,rcito Wencosló.o Freire
Bono.clo V. V[
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de Carvalho, cessando, portanto, os descon·
tos a quo estilo suJeitos os vencimentos que
ora percebo sua vmva D. Maria Angela do
Jtego Barros Freire.
Art. 2.' .Revogam·se as tlisposlçiies om contrario.
C•marn dos Deputados. 14 do outubro de

Como tal, o projecto soró. uma lei simplesmente declaratorln do que so contém n11 Constituição do. Republica.
Os atreitos do projecto, quando transformn.do cm lei, sorã.o :
1•, impedir quo so continuo a conceder
honras mllitai'Cs u. quom niio fizer parte das
I8ü5.- F'ranc/sco da .tl.~si.'i Rosa c Silvn, pro .. classes armadas, ou nos proprios militares
si(lcnte.-:Ntoma: Delfina.- Aug11sto Tavw·es quando as honras forem supoJ•iorcs aos postos
quej1i lhes competirem pelas leis que regulam
do Lyra, 1 3° como 2n secretario.
a composição do exercito e da armada;
A' Commlssi!o do Finanças.
2', annullar por inconstitucional todas as
OSn. 2° SECRETARIO lô os seguintes
conceasiies de honras mllita•·es anteriormente
feitas, soja no. Republico. Constitucional seja
PARliCERES
no perioilo do Governo Provlsorio, se,ja no
n.ntu~o reglmen politico, ainda por• serviços
prestados em campanha..
N. 187- 1895
Silo esses os atreitos terminantes do. citada
disposição constitucional (o.rt. 72 § 2•) nos
A Commissito de Finanças, tendo presente co.sos por ella l'egulados.
a proposição n. 72, de 1804, da Camara dos Por essa disposição não se rcsalvam os diDeputados, que autorisa o Governo " nbrii• reitos nrlquil•idos, porque a. Constituinte reo credito extraordinnrio da quantia tio peliiu as emendas nesse intuito otrerecidas, o
2.098:135$872 parn occorrer ao pagamento que consto. dos annaes desse Congresso.
de despezas po1• conta da verba-Terras Pu-· Firmatlas as consequencias que tlecorrem
b!ico.s e Coionisação- c devoivirla com offici da. adopção do projecto, a Commissiio passa o.
o do 8 do corrente pelo. mesma Camara. que transcrever o preceito constituciooai em que
nilo deu o seu llSSentimento li. emenrla do ella pretende apoiaNe, para verifico.r·se si de
Senado, que mandava reduzir o alludido cre- facto suo maleria contém·se. explicita ou imdlto extraordinario Aquantlade 1.220:372~41; plicitamente, nos principies consagrados no
é de po.recer que S"Ja a mesma emenda tle no;so estatuto fundamental.
ncvn suJeita li. discussão e á votnçilo pam o. Preceitua o citado art.. 72 § 2': «Todos silo
satisfação do que preceitua o o.rt.• sv §§ 1" e 2' lguaes perante a lei. A Republica nilo o.dmitte
da Constituição Federal.
privilegio de nascimento, ôe,:conbece mros de
Saia das commissiies do Senado Federai, nobreza e extingue as ordens honorificas exem 14 de outubro de 1895,-Cosla A:cvedo.- istmtes e todos as suas prerogo.tivas e rega·
Ramiro Ba,•cctlos.- J. s. ll.cfJO Mel/o.- J. lias, bem como os titulas nobillarchicos e de
~~~{d~~~: do Sou:a,- Mol'aa. Bams,-Lcllc o co~s!~~~•Ídade perante a lei niio quer dizer
nivollamonto tle todos poro. gosarem dos
mesmos direitos c rcgo.iias, ainda que com
N. 188-180~
o.ptidões ditrei'entes ; mas a faculdade que
toem todos os cidadãos de conquistar, por
seus
meritos e serviços, todo.s e o.s mais ele·
A Commissito de Constituicito, Poderes o
posições soclo.c,. .
e Diplomacia, examinando o pJ•ojecto n. 20, vrulas
A
igualdade
perante a lei não importo. a
do corrente anno, do Senado, que prohibe a
das honras militares, rios postos.nem
concessão de honrns militares a clvts o ainda aboliçilo
a militares, quando eilas exeeedam 1\ gra- de outras posições polltlco.s e soclaes re~uiadas
du~iio qu~ pot• lei lhes competir, em sua pelas leis em Vifl'Or e não expressamente abo·
pela Constituiçilo.
mator1a nao Julga conveniente a adopção lidas
Na segunda pM•te do § 2",são o.balidos taxadesse projecto pelas razões que passa a ex- tivamente
e não exempli!lcativamente:-0
pender.
privilegio do nasoimento, os lüros de nobreza.,
Oprojecto ó concebido nos seguintes formos: o.s
ordens honorificus,os titulas nobilla!•chicos
c Na prohiblçüo do § 2" do nrt. 72 do. Con- e de conselho.
stituição lambem se comp1•ehendo a concessão Ora, nem explicita nem implicitamente, se
rio honras militares it pessoa que nilo for ml· encontra nesse, nem em nenhum outro prelitar,mesmo a quem o for desde que excedam ceito constitucionni, a extlncção on a p1•ohi·
its da grarluação que po••lellhes competir. » biçüo dns honras militares que não se póde
Pela simples leitura depJ•ehende·ae que não confundir com privilegias de nascimento,
se trata do crear direi to uovo, mas apeno.s de fóroo do nouJ'ezo., ordens honorificas, titulas
interpreto.r preceito constituciono.i.
noblllarchicos o de conselho.
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As honras militnrcs, como as mednlhns rc·

nd- con hcccdorns do actos do abnegação, do rm.~
triotismo, do bravura. o do n.ltruismo. sü.o e
dn.s f<>t'ltm om todos os tempos consiueriLdas de

Em rcgrn., ns cllsposit;õos prohibltiv~ts
leis silo lntcl'pretnuas pol' fórmn rcstJ•ictivn. utili•lnue pu!Jiica, não só pnrn recompensaLois l'}ue doterminrtm pnrn. um caso, niio se rem ou pelo menos nttestarem as grandes
n.mplin.m a outros diverso.oi. Com m~tiorin. do vlrLudes cívicas, como principalmente para
ra.ziio,essa. regro. n.pplicn.·so nos preceitos con- incital-ns na< crises politicns c soclnes que
!'tltucionaes.
abalo.m e convulsionam ns nnçücs.
Si o projocto se just.iflcn<Bo com o citado Si o simples cidndilo organiso. Jbrças, toma.
§ 2° tlo n.rt. 72, seus cfreitos nii.o sm•inm sim- armas o com clla.• do fendo a pntria, n ordem
plesmemc os de pl'ohibil' futm•ns concessões puiJiica o o principio do autoridade ; si exdo hom•a!'l miliLnres, mtts tu.mbem os do erce commnndos de forças regulares ou do
desconhecei' o annulial' 11s jiL antel'iormento patriotns ; si, por nomenç1io do governo,
concouidns, como flcou demonstrado.
chega a exercer p11stos em commlssü.o, nàoó
Si ú C!SSO o l3eu ol~ectivo. umn. vez t.rn.ns- justo que so lhe neguem ns honras dos posformado em lei, som de eiTcltos retroactivos tos que j~ occupou com proveito e gloria
o Incidi rã. n11 pl'Dhibição do a1•t. 11 § :l' da para. a. pntrin.
citaun Constituição.
Para restringir os abusos lnlterentcs n
O J!ro,lccto constitue, no parecer da com· todas as instituições humanas, niio deve ser
missao. dit•oito novo c cumpro verificar si suo. unica providencia a eliminnçiio uns proprins
rna.tet•in. é de utilidndcc conveniencin. nns cil'· instituições Ql!O vicrutn a UCSnCrCditar·Se
cumst:Lncins nctuncs do paiz. Na hypothr.se pela dccauoncia dos costumes.
nmrmativn,sorn noces~urio dar·lhe uma nova Cumpro cm•ceur os abusos e restaurar as
feição o fórma.
tradições honrosas que nos fo••am legadas
Em suo. ultima parte, o projecto parece por no~so:; nntccessoros c que são conson.ntes
ínexequivcl ou pelo menos sem utiliunue com a. mornl e com o civismo.
prnticn.
Si o pensamento do projecto ó coltibir um
Si !LOS militares não se concedet• honl'ns abuso, devcrú ser redigido" om outros termos
<lo postos supet·iores a suas patentes, em que nilo o; do um• simples ucclaraçiio do
que caso so lhes poderá concede!' honras mi· preceito conatitucionnl,que aliús não suiTrngn.
litares, que não sejam as inhol'entes ~ re· a medido. prohillitiva e de eiTeitos rou•oactivos.
íorm" 1
O projecto não cogita do postos cm com- A comrnissão julga de conveniencio. regu.
missão, mas ele honras militares cfl'ectivas, ln.r-sc n.s cnncessõe8 de honras militares, po1•
que, nüo podendo ser contill'iutts no> proprio~ fórma que só possam caber aos quo presta·
militares em gráo supcrim• n. seus postos, rem reaes o valiosos serviços no interesso tln.
não )tó<lom ipso {acto sor·lhes concedidas em paz o do. ordem publica.
Pn~·a esse fim, submotto ,., sabia n.precinçi.a
nonhumtt hypothese.
Como esta J•euigido, o projecto encerra um!L do Senado o seguinte
prohibição absoluta do eon~e~siio de honras
militare•, s~ja pam os civis se.la para os pro·
prios mUittLI'es. Estes sô pódom ter hon!'ns
1:::unes nos postos n. que tiverem direito, diz
o projecto.
Mtts estas niio se lhos pude tirar senão pol' O Congrc~so Nnc:ionnl resolvo:
sentonç1~ condemnntorin 11. mrLis de dous an·
Art.. !." As honras militares sú podem ser
nos de pl'i~üo. (Art, 70 da Const.)
conferidas aos quo prest~Lrem serviços releO pousamonto do projecto parece ter sirlo vantes na defesa da ltepublicn ou de suas in11 oxtincção de um abuso que pr•1mlica o stituiçõc:l, umcnçadns em guerra externa. ou.
prestigio UILS classes nrmndns e desgosta seus em luctas intestinas,
representantes, qunl sr;jo. a concessão do Art. 2.' Ao chol'e do Poder Executivo com·
honras militares em profusão a posso:Ls que pote conceder taes honras na constancin. dos
a.'! nii.o merecom.
movimentos que derem logo.!~ n. esses sel'Cumpro,pot·t\m, não confuuu i1• o ~tltuso com vlços.
o uso prudente <lo umn medida <le gr~tnde Art. 3." Terminados os movimentos arm•·
nlcnnce sor.i<Ll u\11 o nrcossnt•l• Qtt!Lndo ao dos, só o Congresso poder•\ conceder ltonrns
tra~L <lo reconhecer ofllcinlmonto sorvi~os militares.
oxtmortlinllt'ios, do grande valia, pl'ostados Ar&. 4." Subsistem em vigor, sómente, as
por civis ou milibtros em doresn do pniz o do hom·ns conrerluas nos qno houverem soticl·
suas instituições, quando se••htmento nmcn· tauo e osttverom n• posso uns respectivas pn·
çnuas,
tontos niL data dos ta lo!,
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Art. G.n Rovognm-so ns clisposiçüos cm Aióm disso, no direito antoriot•, as hom•as
contt•arlo.
milll!ll'C< andamm sempre n.nnexas a tod11s
Sala dns Commissoes, 15 de setembro do os ot•rlons honoritlcas, excepto li. du Christo o
1805,- Gil Gaulart, - Q, Bocaywutt - F pol' cst:t rn.são ILS concef.lsões 110 umn.s o ouJlaclmdo (com voto ont separado),
'
' tras competiam n.o Imperador, como chefe do
Poder Executivo (Const. art. 102 §II).
Finalmente. os militnr•s formavam uma.
Voto cm scpa1•aclo
dns cl!LSses nobres do 1\ntigo regime o e a. unicn.
Não posso conformar-mo com ns irlóns dos nobreza tr·ansmlssivel pot• horllncn. ainda de·
l!}ustrarlos memb!os da maioria da Commis· pois ria Constituiçiio do Imperlo, como so in·
srto,qucr sobre n. tntorpl'ota.çii.o t·r~stricti vn.que Jet•e da oxistoncia dos mtdetoi.
Tudo ls•o pt•ova quo n. conccssiio de honrn.s
pr~t_!lndem dar ao§ 2' do 11rt. 72 d11 Consti·
tutcuo, quer sobro o que seJam direitos nd. militares u•tiL implicitamente Incluiria na
quiridos.
prohibição ampla do~ 2" do al't. 72 da ConE, a respeito.• exporei as r11zõos que mo fo· stituiÇJlo dn Itcpublicn. o quo ellns não podem
ram transmttttdru; pelo propriu autor do pro- ser nttribuidns slniio n militares do mar ou
jecto co1n ns quaes ncbo-mo do perfeito ac- ele terra, inclusi\•e os dt1. Guarda No.cionn.l o
cordo,
ninguem podoril. 110gar que caibo. na. compe ..
Soja-me, poi~, llcito, esposando-as, oxpcn· toncin. do legoislatlot· ordinario declnrn.l-o nos
del·as em su" mtcgra pnm niio projudiclll·as termos dos ~§ 33 e 34 do art. 3·1 da mesma
Constituiçiio.
nacbrozo. o deducciio dos J•n.ciocinios.
. S~m, duvida, diz o autor do pt•ojoct.o, os Supponiln.-se, porém, por liypothcse, que
dtrOt tos que nos COI!Jpetom como simples in· algum[l. duvido. pudesse haver t;Obro o. inclumilitares n. p11isn.nos no. prohidividuos da especto h!lmana, isto é, como são das honras
homens, se presumem mdcpondontcs do pt·o- btção do§ 211 do citado ;Lrt. 72, sot•á, ao mo ..
vns, poyque a lib~rdndo ó a regra, o poder a nos, forçoso reconhecer que a Jilculdn.do de
concedel·n.s niio estó. inolmda entre as nttrl·
oxcopcuo cesta. nao se pt•esumo.
.Aquelles direitos, porém, que só nos po. buiçucs do Podct• Executivo, definidos no
dem competir como membt•os do uma nncio- art. •18.
Pot•tnnto, assim ponsanrlo, não posso doixnr
nn.ll~arle distinctn. e independente rlo todns ns
outras ou que só podemos e.<crccr como re- do, em vez do substitutivo oll'orecido pela
presentantes de uma pnrcella, embora mini- maiol'iiL cln. Commi8süo, olferecor, poL' minha
ma, tio poder publlco, esses ni\o estão no vez, iL consideração do Senado o seguinto
mesmo caso; silo faculda,les le•me~ ou fnncçõcs public~s. que, com.o tncs, não se prcsurnomcro N. 52 DE 1895
l!Jelll e suppo.o'!' uma lot positiva em que se
iundcm explicita ou, ao menos, implicitamente,
O Congresso Nacional resolve :
Por outro Indo, prescindindo da dlstincçiio Art. unico, Niio se comprcliondo nn.s nttrl·
que f:ltz, alóm do outros, S11vigny nos§~ 384 e buiçúcs rlo Poder Executivo a f;touidndo de
sogumtes (lo seu Tmtado, entro ns lt,i::; que conceder
prlvilogios nem hom•.ts militn.res n.
~odem e as que não podem, retro>•ir c darlo quem nü.o cx.orcor car•go militar de Ct\racter
corno liquido que são rctroativas e o portanto
contrarms ao~ 3" do art. II ela cOnstituição' Federal.
todos as leis que ferem direitos ndquirirlos' Sala das Commissõcs, cm 16 do setembro do
forçoso é tambom arlmittir quo não ao pódo 1895. - F, Jllacluulo,
adquirir direitos contr11 a lei, nem ferit• di·
A' Commissiio de M~trlnhn. e Guerra foi
roitos ~ue não existam.
pt•escnte o projecto do Sennrlol n. 20 do cor..Apphcados ossos principies iL interprctnçiio rente anno, com o pm•occr• c n. mnioria. do.
da maioria, vó-se que olla pecca, jiL porque Commissiio de Constituição o Poderes o o voto
cont'tlndo direitos indlviduacl com honras cm soparndo 11ivorgonto; e, depois de estudar
mUltares que são crcnções da lei ; ji• porque n. rnn.tm•in, passa n. emittlt• sou juizo a t•esd11 como provado o que csti1 em qucstiio, isto poito.
cl, que o Governo tom o podCl' de conferil·ns Começa recordando no Senado que a cone que,portanto, os ngrac111dos com cllns teem cessão de honras mllitat•cs fol instituida no
adquirido direito its mesmns.
Brazil pela lei n; 23,do lO do agosto de 1838,
.As bonr11s militares niio são simples honras para. mmuncrnr scrciços 1'Clcllantcs prestaimportam verrladciros privile•los tnes como dos cm rlc(11:a. da ordem publica a da lntcgri·
o tio não sor proso por officia!" de 'patente in- dada do lmpc!·io.
·
i'or!~r, o diro)to as continencias o no uso do
Postorlormontc, o decreto n.2.853, do 7 do
unttorme, cuJo abuso ó ot•lmo provisto no Cc- dezembro de 1801, regulando n concessão de
digo Ponal (art. 370).
condocor~çõcs dus ordens honoriüc~s do.lm·
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dorio, doclnrou no sou n.rt. !Jn : « Silo considorn.dos extraordinn.rhJs o relovnntes O:i ~cr
viços dc;tinctos prestados:
1", om ~ustentaçilo <ln ordem puulica c do.
indcpendenclo., integridade o !llgnldnde lia
Nat.•üo ;
211 , em occnslü.o do perigo ou cnlamtdado

mo depois de morto, com os funeraes que
>fio tributados nos otllcioos l!Ouorarios o
condecorados.
Quanto no argumento do. rotronctivicladc
dn. Loi que viofffi'o íiizor ce:-;sn.r o cassar o.s
honras millt.ares concedidas depois de pro•
mulgada a Constituiçilo da Republica, a Com·
mis~üo responde socorr,mdo-:;o ó. volhn. regra
publica.~
tiiL intct'Pl'ctaçü.o jú consignada no Alvn.ril. do
Parece, portanto, que os serviços de que 15 de "ctemdro de 1505, que dcclarn. que a
tro.tou a le1 de IG de agosto de 18:!8 não muis lei ]Jrohibltiua t.mnulla n neto (dto contra a
seriam remunerados com honras militares c :Hut di.s!Jo.;içao i pois tal é o cu.so do a.rt. 72
sim com conr1ecornt;õcs. E t.lo facto, por lon- ~ 2° da. Constituiçiio o os Decretos e actos
gos n.nnos, deixou o Governo Imperial de con· uo Governo cm contmvençilo a ello.
ceder honras militares para substituil-ns por A bypotheso da retroactividade presuppüe
condocoraçúcs cm gruas divm·sos ; ntó que, cli1·aitos adqui1•idos, que, como tacs. n lei pos·
por occa.:;iiio do. guerra. do Pm·agn:ty, tendo tcrior nilo pódn annulbtr. MIIS a ideia do direg-resso.do do. CILffipa.nhu. di VOl'SO:i Qi[lcíaes dO reitos a•lq ui ridos prcsuppüe na o.utorldado
voJuntal·ioa cobertos uc serviços e trazendo ~ue os confere, compctencia para conferil·OS.
honrosos n.ttestndos em suas cicatrizes ; o Ora., na. espccic, o que precisamente se nega.
Governo Imperial, por dccroto do 15 de feve- ó a com potencio. do Podm• gxccutlvo, sob o
reiro de 18ü8, maruJou cousidetar como offi- novo rcgimen, pa.rn. outol'gnr bonra.s rnili·
ciacs lwnotafios os indit)iduos rt que1a tenham tares. As que cllo, portanto, concedeu a
sido c foJ•em pata o futw·o concedidas as /um· despeito de;sa impossibilidade constitucioras rle po.stos milita1•es, por serciç(Js telavan- nal. foram indevidamente eoncedidus, e, por
conscquonciu., nunca. tiveram existencia leles p1•e.sturlos 11a f/Uerra rloPm·ayuay;
Estas duas disposições •lcJ'Hm origem a gal. A lei que ngoro. se tem cm mira ó, JlOia,
duns clns:les de otllcines honornl'ios, sendo simplesmente, uma disposiçilo dcclaratorla
para notar que para os oriundos dn lei do ou interpretativo. do direito preexistente :
1838, estabeleceu o 1lecreto n. 2.•10·1, do 10 de nüo n.nutliL direitos adquiridos; declara. n.pe·
abril de 1859, no urt. I", a proc•doncin com os nas a nullidado de acquisi,õcs que, jurídica·
da I" linha o da guarda nacional, cabendo o mente, nunca tiveram rea.lidnde.
commando ao mais gruduo.do; entretanto que Emconclusiio, o. Commis;fio de Mariuha e
no art. 4", trn.t.ando dos individuosa quem teom Guerra subscreve o voto em separado do nosido conforidus honras militares com ou som bre Senador Francisco Maclmdo, por lbo pa·
uso de uniformes o divisas est,.bolccidos para t•ccer estarem nclle condensado> os princi·
o exercito, mandou considm·a!-os, quuudo pios da Vérdadcit•a hermcneutica jurídica ; e
concul't•erom cm serviço. <(COI/lO si apenas uo- anima·se a aconselhar ao Senado quo adoJ>te
:assam das !Louras militares, que, pela l11yis/a· de prcfcrencia o projecto por cllo tiJrmulado.
çt1o -virfentc, :u1o COIICCditl.as a ditwrsos [Jrâos
Sala •las Commissües,J7 do setembro de 1895.
das flif(crtmle.'i ordens honorificas do im}JCrio, -Jo(?o .Nciua.-.~llmcida lJrtJ•rcto.-Pires Fe,·compreAcndidos rmquclla utt,wro os emprega· rdra (vencido ) .-E. Wmid""''ol/,,
tios CÍ!)is, que, em. ui1·tmla da lei, vo.;ctm de tacs
A imprimir J>ara entrar na ordem dos
honras.»

A' vista do exposto, a Commis;ilo do Marinha e Gum·ra considero os otnciues honorn·
l'los do Exercito como simJllos condecol•ados
nos divor;o~ gráo> das ordens l!Onm•itlcas do
lmpm•io ; o como estas l'<ll'am cxtinctns JIDIO
art. 72 § 2" da Constituiçilo do 2·1 do tove·
roil•o de 1801, aquolics nüo dovom oxistil',
Acc!•esco que, "cndo principio do direito
flUO o podnr nii.o f.io pro~umo «ou 1!;::t1) /).l:Jn'c:wJ
na lai o IH7n tJ:.d~tc» tiLitu compot.oncitL ao Bxu·
cutivo }liU'n. conJOrir honras milittLres; ex-vi
do disposto no art. 48 da Constit.uição ~uo
niio Mgitou do u.ssumptn. CJlUlni.lo nliU.s Jho
confL~ro u.ttrilmiçõcs do nutguo 1Llc:~nco ; som
duvitla pOl'CJUO l!l!O. COiltiÍÜOt'U. todo~ OS CÍdiidilos br•oi!oiros om um mesmo pó do iguul·
ilnde, e taes honrns do.rlnm 1Lo n.grn.ciatlo
JIL'isüo Ul:llHJcitLl o ouLt'U.'i tlitiLiuc•;úo~, ulô mo:s·

trabalhos.

N. 180-1805
Rctlac~!tTo

/t'nal tlo JH'~lvcto do Stnmlo, n. 10,
de 180:J, que autori:m o Poder ExccutírJo a
ittlt11'Pi1' no E~tarlo rlc Sc!'!fipc

O Congmsso Nncionn.l dccratn.:
At•t.. J.n O Podel' Exceutivo intot•viriL no Est:Lilu do Scl'gipo, plli':L nss(•gurtLl' o cxorcicio
do Poder Lu~istlLtivo U. Assombléa Legislo.tiva.
iust:llltuht cm 7 do •otombro do ISD·I, porconvocnçüo tlu outt1o Pl•osiduntc, D1•. Jo~U Clllnsans, na Vi !ln. do Ho~a.rio do Cn.ttcto, e o exore
cicio do Podo!' Executivo ao cut•onel Antonio
de Siquoh•a Uortn, Vlcc-Prcsldonto oJolto a
IJUOIII O IUCSIUO J'rcsi<Jente trtlliBIUittiU O Oo-
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vcrno c o Tribunal da ll.clnçüo dolbriu o com· 0 Slt. COSl'A AZEVEDO da antro aparte.
promisso exigido pel~ Constituiç•1o.
0 S!t, Jo.m!M CATO~ DA-Tem muito re!nAl't. 2." Ficn.m n.utori~adas lts Ucspezn.s no- ÇÜO,
cessarias pn•a este IIm.
Sala dns Comunssüos, JG de outubro do 1805. O S11. GIL Gour.AnT-Ja ncontoccu' i<to com
o. França, uo tompo da guorru. do Pn.l'ltguny.
-.Mcmoel Burata.-Gil Goulm·t.
Fica sobro a mos.' Jlnrn ser discutido na O Sn.. JOAKI~l CATU:'IID.\.-E pollin. Õlll'·.~o isto
sessiio seguinte depois do publicodo no Dia· n~oro. muito nn.turalmcnto o nado. tinlmmo:HL
lhzet• sonü.o doploru.I"mos n noss1t improvi1lon·
,..io do Conarasso.
Continua cm discussüo o requorimcnto o!~ cia., isto ó, a coniJurmos nos oatalCliros do UllliL
forecido nn sossiio anterior polo S1•, Costa naçiio, co1n n quullls nost"ns t•ehu;üoo soa.clmrn
.Azovedo, pedindo inl'ormaçiies sobro o con- do algum modo mcllmlradas, o molhar dos
nossos navios do gucrl'o..
tJ•ncto pura os reparos do Jlquidaban.
Si oUa o dotivosso na momento cm que osO S1•. J oal< iln Ou tund" - tos relações chegassem a um ponto, quo dcSt•, presidente, vou tiiLI' aos nobros Sanadores sc,in.mos que não chc~uem, nu!.lu. tinhnmos u.
explicações sobro o requerimento, coj11 dis· dizer, est·~va. no sou direito, o nUs apenas tccussã.o acaba. de ser u.nnuncimJo., o esporo riamos do nos queixar do improvitmto.s.
que, tL Vista doJ1ns 1 OU O nobre autor do !'e· Suponho, pois, que, consultado o nosso portuerimento J?od irit a sua retirada, ou o Se· triot.ism?·.~ nossa. pl•evldoncia, não huvorá.
nn4o, deixara <lo upprovnl-o.
Nestas propostas, S1•. Presirlcnto, deve so dua.s optmoos.
attonder ordinariamente a duns considera- Nas circumstu.ncias nctuncs, niLO rcstn duções-as despozas" fazer-se e o tempo em que villa, que entro as propostos da A11omunlla,
da Fran~a o da Inglaterra, por mais algumas
se elevem efiectunr os concol'tos do navio.
Infeli~mente, nas circumstn.ncins nctwtes, centenas do contos de róis, mesmo a dn A11ehn aind11 umn outra coOHidct•nçiio do grande mnnba, noçüo com a qual não tomo< prob:t·
monta, que ó n nntureza dos nossas relações !Uulic de conllictos, devia >C!' Jlt'•lllt•ida.
Ainda mais, Sr. presidente, o illustrc Se·
com as potencias cstl'n.ngoirns.
O Senado compi•ebende quo ó sómonte com nadar enganou-se na sua aprccinç:1o.
Entre as duas pl'opostns, o. que foi accoita o
cm•tas resorvas,com certa.s restricf;ücs mesmo,
a que S. Ex. ontendo qno devio sm·proforique entra nesto ultima con,iuera\'ÜO.
De tros potoncias. eul'Opens nos vieram pt•o- •ln-a Armst1•ong-a dillbrenno ó om favor
·
postas, paro. o concerto do navio rle gueJ•rn. du. aceito..
Pela Armstroug, a dcsp""" total seria do
Aquidaban, que boje chama-se l'inta o quat1'o
de Maio; isto ó, vieram propostas para oste 1.553,002 francos 1 o a uutra. seria do
11m, da lngloterra, dn !•'rança, e da Allcrna- 1.417.075.
Ha, portanto, uma dilforcnçn no totol, em
ulm.
O navio n conccJ•tor·se ó uma mnchina de 1lt vor da. que lbi aeco! ta..
guerra de i" ordem, é um dos melhores na- Alúm disso, St•, presidenta, lm ainda out,•a.
circumstanciu: n dillllt•ençtt do tempo. A casa
vios da nossa marinha. de gUdri·n.
Jnfolizmonte, senhores, llS nossas rolnçõos Arrnstrong nos daria o navio prompto cm
com a França por causo. do Amo.pá., ns nossas sete mczcs c a Stotin ern quatro.
relações com a Inglo.tcrra pOl' causa. d1t TI·in- Já võ. por tonto, o nobre Sonadot• que ha
dade, nos aconselharam naturalmente, sob uma dUJ'eronçtt do tros mc,.cs.
pena de lmprovidencio, quo nüo conflnssomos Esta considornçilo niio ó do pequena
aos seus eslllloiros um dos mclbol'Os uavios monta.
A caso, cuja proposta lo i ncccito, é exactada nossa mat•lnha do guerra.
mente
os navios de guerra do
0 Sa, CaSTA AZEVEDO-E l1 honot•abllidade Imporiaa quo,pt•opat•a
Allemilo;
e,
portanto, só pot• este
das casos cujas propostas foram perdidas'! f<tcto, vamos que olforeco
as garantias Jl!'eNinguom podot•A duvidar, nt~smo porque os· C!So.s.
sas uo4a teem com as quostues lnternocio· Nilo sei, Sr. presidente, com que direito
nacs.
deixaremos de profm•lr a proJlOsta do pat•to
0 Sn. JOA!((M CATUNDA-Nado toem com d~ umn naçüo, com n qual nüo tomos proba·
as rolacões internnciomws! (Pau'a.)
bllid!Lfles do gUOI"ra,da quul nfiotomos queixn
SI porvontul'O as nossas relações se compli- nonl1umn., pnr1L ir•mos acccltar• uma. outro. por
cassem do um cet•lo modo, que ellas tivessem ID!LiOl' pl'Cf.'O, thlto. pot' umn. nnr;.ão, que aco.ba.
necessidade do dote!'' o nosso me lho!' navio do doso apossar do urna parto do tort•!torio na·
gUOI'rn.'( (Pausa,)
oiOJml, c1uo ató n.::ora, o.pczm• da evidenciu.
Nada tom isto com os nossas l'oloçõos lutoJ•· do nosso dil•oito, ainda niio so dignou restituir-nos.
nn.cionaes'~
'
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Parece-me, poi•tnnto, S1•. presidente, que
o rcqurrimento •lo nobre Seundor não pude
ser ~ccoito pelo Senn•lo.
O Sn. CosTA. Azi:VEDO - E' um requerimento do inl'ormnçõcs.
0 Sn. JoAim! CATUNOA-0 que mais quer
V. Ex. sabe!•, quando cu mostro 11 dilfcrcnça
do preço, n tlilferença do tempo e torno ~·
tento a dilfcrcnça das circumstancias !
Parece-mo que nos termos em que foi
nccoltn a pro~ost11 nadn ha absolutamente que
diZOl'.
Todas as vantagens do preço, de tempo
e natureza do relações.
A' vista disto, sento-mo, convencido do que
o illustro Senador, retirará seu rcqum•imonto,
pm~que o seu pedido do informações não tom
ramo do ser.

1895
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O Sn. LI~oroLno n~ BuLuõ~<s- O Ministro
da Marinha teve louvavel procedimento.
o sn. CoSTA. Az"VEDO - Não penso assim.
Como S~tcretn.rio do Presidente da Republica,
ti cuja autoridade tetiam de ser pedidos esses
documentos, si 6 que realmente elles são os
dos que ~agitava obter, niio creio que lhe seja
pormtttldo es-ie nvanço; quo.ndo mesmo não
cabia áquolla autm•idado ir at6 abi, antes da
requisiç•lo do Senado, pelos meios que estão
expressos no Regimento.
0 St:. COIIREI., D" ARAUJO-POI' que 1
O Sn. CoSTA Azgv~no-Porquo não podia
asstm proceder.
'
0 S"• JOAKIM CATUNDA.-Ora esta e muita
boa I
O S1t. Co;-rA. Az8VEno- Do certo; ó muito
bmL a doutrina que, contrai'iando tal procedi·
O 1!!11•. Co .. tat Azevedo-E' com o menta, firmn.-:;e na. praxe.
maior _constrangimento, Sr. Presidente, que O Slt. COllltEIA D~ ARAUJo-Parece-me que
1)1~ VCJO sem lbrças de acudir il intimação o Ministro procedeu correctamente.
Jmta pelo honrado Senador que vciu do 1M- 0 SR. CoSTA AZIWEDO- Nlio me desgo:stn,
lar.
Sr. presidente, sentir esse n~oio ao ·honrado
Por maiores que possam ser meus desejos Ministro, si bom que o ache IojosMrtcavel.
do lho ser o.gradavel , sntislllzendo os seus, O Sll. Pnll~; FEimEmA- Póde atil sor on·
manifestados agora ...
tendido como um neto do ueforoocia para com
0 Sn. JoAI<m CATUNDA-Obrigado.
V. Ex.
0 Sn. COSTA AZEVEDO .•. acima dolies está O Su.. Cmn-A AZEVEDo·- E' boa. ! digo-o
o cumprimento do dever; imposto alóm pela agora, em relação no aparte do meu distincto
conscioncin.. quo mo obriga a es:;:e constran ... amigo. Si as5im fosse, esses documentos me
gimonto. O paiz devo saber fio modo porque teriam sitlo entregues o nilo no honrndo Seprocede a administração publica: e meu pro· nodo:• pelo Cmtril que me velo ao encontro.
Acaso, altlm de ser eu aquelle que provoposito não 6 mais, no caso, do que lilzel-o
scicnte do qno penso sobre a parte della que cam essa dcf'ol·cncia, não sou um dos que,
entende com a marinho. nacional, cm ponto aqui, molhO!' podem julgar do neto de se hobom especialmente referente no ThesOU!'O da vllr da1lo o concerto do Aquidahan t\ essa
União.
llrm" allcmii, do Bnl tico 1
·
O Su.. JoAJ\1:'>1 C,\TU~D/~.- Eu mostrei a
No entretanto. St•. presidente, o facto, dll·
me o ngra•lo de felicitar a S. Ex. por sabor V. Ex. ns iniOrtnnçOos.
o Sn, cosTA AzEv~no- Isto 6 certo, mas
de sua inOuencla diante do ministro da marinha, que, pressurosamente lho vem pôr em cm nnlla. concorro pLLra. que se mmle a. face
müos os dooumentos de que cOgitn.vo., o fa· fio. questão Mostrou·m'ns ped!ncio a retirada
zem objecto das informações que ia eu ~lcan do requerimento, par~ que não seguiSle o.
car, si o Senado houve>Se por bem approvar discussão do mesmo.
esse roquorlmento tiio pressurosamente cotn· Por que, e para que, assim ]ll'OCedor I
A S. Ex. disse não o dever retirar, e ainda
batido.
Si me ó agradn.vel, como confesso, reco- porq uo n pressa do Ministro tão esquordamente
nbocei' tal influencia, e merecid11, nem por vindo ao procedimento que notava, me fazia
Isso, mo deixo indiiTorente a o'so procedi· crer, proposito ele evitar o. discussão, cscondm•
monto do governo, que, a16m de pouco ~entll nlgumo. inconvcnlencio.. A bandeim, a.ccres·
para com o Senado!' que promovia a vinda contei, nao cobre ct carya: V, E:c. impuunc a
desses documentos, nã" lho sondo a ello en- ]Jassayam do 1'cgucl"imcuto, c me: 11ao desperta
tregues p!•eforentomonto, de mais inl'rlngens incommodo algum: togo que acreclite isto. Nü.o,
regras normaes de se fuzor n. publlc11 adml· Sr.Presidonte, essa modo de proceder do }!lnis·
nlstrnção presente, ils Casas do Congresso Na· tro, carece muito do cot•rocçilo. Vir ao Senado
Jnr oxpllcaçilos som ser para tanto sollc\tndo,
cionnl.
Seguramente. O 1linlstro do. 1ln.rlnhn pt·o· quondu so acha em via do debato um o.cto sou,
cedendo pelo modo que accentuo, foi incot'- supposto gravo, mo>\1'11, al6m do comcsinho
deoconbeclmento llo sua posição, um tal ou
recto,
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qualJ•occio desse debato, manifostnuo no <lo·
Mas, '"isto Jbi motivo de retirar o Governo
soja ~o vôr retirado o roquerimonto que o dos cstnbcloclmentos de Armstrong, Mitcholl
provocaria, jlt mesmo fazendo vir para o fim & Comp. das Forgos et Chantiors, o contracto
em meu encontro o honmuo Senado!' pelo dado no ostnboiccimento da Aliomanhii,
Ceará.
porque a ollcs recort·eu pod)~ilo propostas
O sn. JOAim! CATUNDA - Quiz esclarecer pn.ra. es:m contracto, quanrlo .111 u.cha.va.m·se
oxtremecidns ns nossas relações com aquelics
a qucstiio.
6 Sn. COSTA Az~nno - Esta questão e governos 1
outras idonticas se dirimem pot• outros O Sn. JoAKI~! CATUNDA - O Governo nilo
modos: ossos estão trnçnclos no Regimento o pediu propostas, chamou concurrencin e estes
toem assento< nos costumes parlamont:.rcs, o estabelecimentos concorreram.
relações dos po<lores,
O s". Cos!'A AzEVEDO- Chamou concur·
Si assim fosse a questão encaminhada, o roncia, dir. S. Ex. ; o ó certo, dlrigindo·so
resultasse do dobnto a prova do havei' o nos mesmos estabelecimentos para que, se
Ministro bem attcndido no interesse cio P"iz lhes conviesse, virem com su<lS propostas.
com o acto suspeito, a administrnçiio ganha· E' nssim, o só a'!slm, que so abrem as conria forças para continuar cm seu· c<tminho curroncias, para as construcções nn.vaos, p!Lrn.
desaBBombt•ada.
os concertos dos navios. Posso isso nsso~u·
Acaso estará o Senado, poJ• quanto disse o rnr purque falia no nssumpto como pr~tls·
illustrado impugnador ua passagem do roque· sional, e muito pratico dolle, pois por mmtos
1•imento, seguro rle que o neto posto om sus- annos achei-mo na. Europa. incu~bl~o do
peição, niio a merece! Nilo penso que se acho construcçüos do navios, em comm<Ssuo do
o Senado habilitado a tei-a como correcto.
Governo.
Niio estamos nestes tempos cm que ora Multas concm•rencins abri; algumas cons·
dado nos Ministros, como unicos rcspnnsnvois trucções levei a termo, dentro ollns as do
do seus nceos, voluntni•iamento promoveJ•em Ri(lchuclo o do .~tquidaban.
explicações em dof.•sa, O novo systema que Domais essa ó n marcha seguida por todos
rego o Pa.iz mudou esse direito, muito con- os que viio a Europa ndquil·ir navios, qual·
venientemente estabelecido.
quer que s~ja o pniz a que aervo!D·
Pelo system~ novo " ropresentnçiio no- O honrado Senado!' que mo vem no enconcional só se entendo com o Presidente d~ tro, que tanto merece do 1linistro da MnJ•inhn,
Ropublic~ por meio de ... •
pUde-se assegurar o ouvindo, do que tenho
por mim a razão, quando assevero que
O SR, EsTEVES Jmnor-Apolndo.
àiJUelios
estabelecimentos se pedira p<·opostas
0 SR, COSTA AZEVEDO - , , , Mensagens
quando quer obter in!'ormoçõcs para a boa nrl concurl•tmcia abal'l" para o concerto do
Aquidaban.
observnncia de •cus deveres.
Mas, deixo do p~rte, osse modo pelo qual o o Sn. JoAimt CATUNDA - A concurroncia
Ministro aqui voio,pormotivo dorequerimonto niio ó nominal.
olferecido, para delibcmçiio do Senado, afim 0 Sa. COSTA AZEVEDO-E' nominal, O foi
do considerar, som mais perda de tempo, nominal: mais do que isto, desde que ntó se
quanto foi dito em deteza do contracto que ofi'el'oce o ofl'ercceru.·se,o.s bazss precisas parn.
motiva o debate.
que se façam os OI'çamentos: pois que som
Em du>S ordens de idéas,oncontra o illustre alias niio ha possivolcomparaciio do propostas.
impugnador da pliSSagom desse requerimento, E' nssim que, niio erro aJIIrmando que a
clofesa ao acto cl'iticado ; - primei!'.> no os· todos os estabelecimentos que deram protromecimento das l'Oioções un Republictt com postas, pura o concerto do Aquidablfn, se di;L Inglaterra e com n França, onde poderia rigiu o onca.rrcgn.do do 1lsctLlis:Lr o sct•vit;o,
contracto.r·se o concerto. do .r\'}uidrtbm~ : - delegado do Ministro dtt Ma~•inlla.
segunda. na. economia ha.vi<la, resultante do
menOl' preço da pc·opostn ailomii o menos de· 0 Sn. JOAl(J>! CATUNDA - Sem duvida
morado tempo 11at•a que sejam rmtlisndos os nenhuma.
concol'tus.
o SR,· CosTA AzEvtmo - Como, pois, disso
Niio procedo quanto foi JlOI' S. Ex. dito, S. E:t. que nilo fúra..·nomlnnl o convite pura
expondo assim o que coust.u. desses documentos n. concm·rencin.'~
".·
····~·-~\ ··N.l
quo lho JiJrnm con!lados pelo Ministro,
E porque tovo o'Govorno melindres do dnr
E' certo, Sl'. presidente, que t.omos rn.zií.o n esses estabelecimentos o contt•acto, quando
tio queixas l'iórlas dos govornua clcs:·ms pa.izcs os cluunli.ra. a concorrerem?
pelas violoncifts, trat!uzifins com a pns.<o da Como justificai' esse proceder ? Nenhum
Jlha da Trindade o nssnlto it povonçüo fio paJ•ticulai' que so prózo 1ilrin ls!o,
Amap<l, f~txtt t!n tcrl'itOJ•Jo da Guy"n" bmzl- Ninguom, comprehcndondo os devores dn
leira, contestada pol• França.
' haura, lrio pedir Pl'OJIOStos em concut'I'Onoia

•

97

SESSÃO EM 15 DE OUTUBRO DE 1895

para um seJ•vi•;o a <J.Uom, do dollboraçilo Ji• om visita nessas nn<;ücs, quando no!las em
làrmudo., não ca.boru1. oxccutn.r o mosmo acr- concol'to.
viço: csto rrocodm• niio qua•lran•lo com o Si por qualquer rompimento do J•olnç<je$,
partlcuiai' ó <lo todo inndmiasivol com um fosso motivo do violoncins, ossns so p01lorin1n
oovorno.
dar aintlu. quando 1üru. du.s aguns torritorhícs
O Ministro, n.ssim proco<londo, não foi cor· dn.s mesmn.s naçacs.
recto, voio t'orit• os costumes honestos de seus Nem contlseltdo seria o nosso oneouraca.do,
tmtccessores .. ,
ainda. no caso do mais long-e iram os estreme·
o Sn. EsTEVEs .)UNIOn-Apolado.
cimentos do nossas J•oiaçilos com qualquer
dos governos a quo nlludo.
O 81<. Cosn A~Ev1mo - •.. quo sompro Sr. presidente, cumpro não so1•mos levados
mantiveram 11 IIOnorabilidndo do Governo no por sorprozn, o nem nos decidirmos pelas appniz.
parencias. Póde multo bom ser que os doO motivo de maior economia e ganho de cumontos a que so referira o honrado Senatempo, nllega•lo como procodencin do neto dor quo so senta 110 lado de V. Ex, iL Mosa,
de ser o contracto dado no est~b"lecimonto corulu~nm a ~e rtcroditar tor sido o acto cri·
allemão do Baltico, ni<o procede de todo.
ticado, do Sr. Ministro da Marinlra, o mais
convcnionto aos nossos interesses : mas o
No ajusto de contas so roconbecorli o con- facto 0 quo, estudando-os rletidamente o com
trarlo.
conhecimento, evidencia-se o contrario.
Primeiramente, porque, para o termo do ilm pouco tompo isto será reconhecido.
concerto do Aquidaban, haveri1 inteira do· St•. presidente, uma occunencia em annos
pendencia da firma Armstrong que ó a unica passados, 1884 ou 1885, .se bem 11 ue, niio de
para roparlLI' o armamento do navio, dar- caracter como teria essa, dado o caso de pro·
lho os mclhoramen tos quo urge reccbet· ; hibiçilo de sabida do ,lqr<idaban, da lngia·
e ·cm segundo Jogar porque, para osso terra ou ria França, ou ile surt posse por um
im_portantis;ima parlo rio tJ•aballlo tot"l, do; governos destoa paizcs, teve togar, sendo
iruo os o.ggravnmontos de pre~o do.s obras, co.usu esse mesmo nn.vio.
Jà porque seJ•ão depe01lentes dos processos Achava-se quosi prompto no estaleiro Sa·
roallsarlos longo do estaleiro, em New-castle, muda BrotheJ•s, em Lonrlres, o. a nos ser
ji\ mesmo pela circumstancia do assim ser entregue. Uml\ unica prestaçilodo seu custo
raso.wel que aconteça por não tora mesm~ faltava de sot• paga : sel-o-ia quando entreftrmn, o todo tlo contracto.
guo.
O hom•ndo Sonndor que fallou por commis·
A Inglaterra e a Russin pareciam resolvidas
são do Ministro, niio poderá contes lar-me no a vir a uma lucta armada. O parlamento
quanto venho de dizm·, que é a verdade : o lnglez votava sommns consideraveis para
proprio Ministro tom disto consciencia ; o se adqnil•ir o almirantttdo navios que pudessem,
assim não ó, r.ntiio desconheço a questiio.
de prompto, estar om estado do servir.
Por estn.s faces, 11 questíio do menor diopen- Nomeú.•la honrosa havia adquirido o ,\quidlo e a do encurtamento do prazo, do concer· daban e a ponto de ilavm• dito w• Camara dos
to do Aquidaban, attribuido em vnntngem do Communs e cm artigos do revistn.s,o11lmimnte
estabelecimento da Allemanha, carecem de Sii• Jhcn Hays, quo, com !O navios taes, que
razão.
podiam passar o Suez e accudir ás exigencias
Realisar-so-ba o cont1•ario.
nos m!ll·os oriontaos som perder diu.s precisos
Quanto ILOS receios, pelo estremecimento quando obrigados á travessia polo Cabo da
das relações, a que alludiu-se, do poder vir a llôa Esporança,-o imporia britànicc estaria
sor confiscado o Aquidaban, pelo governo da do novo dominando os mares.
Inglaterra ou d11l•'mnça, om cujo torritcrlo Aconselha v:>~ proceder-se de soguida om
estivesse em concerto, siio de todo inadmis· ordem de tanto se alcançai'.
si veis.
Essa nomeada; os discursos·do tão oompe·
O caso do nosso enr.ouJ•acado Bra,il, oons· tento autoridade; seus escJ•iptos cm retbren·
truido em França e por motivo d~ guerra que ela i• marlnb~ Jnglozo, o mais do que t:mto,
&inhnmos ontiio com o governo do Pnrngnay, • situação politica entro a Inglaterra e •
iunais teril relaçi\o com o que fosse dlido sue· Russla, leval•am o governo daquollo pniz •
'Odor 11qom com o ;lquidaban.
.
desejar obter o Aqtu'dllblw.
Entilo, o governo francez prohlbindo' asa· Vejo, SI•. presidente, quo no caminho em'
Iida do Bra;il o 1\l~. porque alichlva-se gu•r· quo mo vou envororlnndo, soro! !orçado n
;,içilo, sem n quo.l o navio niio pn.rtirin, quer ·mo plir om evidencia, no quo nüo penso.vi\, e
lo suu:i sulxlitos, quet• de ostl'angoil'os.
conduzit•oi o Sonndo n. ouvir som provoito,
O Aquidtrb<lll levou não só commnndante o )netos que pmti~uoi, om I'Oinção 11 osto desejo,
•fficlae,, cowo guarnição : estJ\ equipado, o qu11ndo niio posso morocor tal sucrillcio1
qui pado ó parto do nosso paiz que ostarit> tlaudo .....
~unA do
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O SR. PIRES FERREIRA - Mas V. Ex. nos c nüo l!ado destoar siniio por pequenos o som
mm·cco toda a consideração. (Apoiados,)
importantes detalhes.
0 SR, COSTA AzEVEDO-,,, encommodos do Quero crer, Sr. presidente, que pa1•a tantos
desr:los do governo ingloz do possuir o nosso
mais.
Aquidaban, Influiu em muito a nomeada que
O SR. COELHO RonmauES-Nüo npoindo.
ganhou pelos exames ncllo feitos, confiados a
O Sa. CasTA AZEVEDO-... por desviar a com missões onvhtdas por diversos governos,
discussão do sou ma1s <llrocto ponto. Mas, qunes os da Russla, Estados Unidos, Austria,
omftm, continuarei na llistor!R quo desonro· Allemanha o Hespanha.
lava.
.
Tenho dos chefes dessas commissões cartas
o governo inglcz, com o doscjo do vos;;uir que muito mo desvaneceram entilo, ~ar ter
o Aquidaba" procm•ou ontonder·so 1mmoira· ou sido o t•esponsavol dessa conetrucçiio: do
monto com a firma constructoi•a, o mais alguns dos governos nUudidos tive expressões
do mai01• apreço e até mo foi conferido. pelo
tn.rdc commigo.
A ella olforecia tirar-lho todas as di!llcul· do Austria, uma condecora,·ilo, om griLo eledados, se dtlsso entrega ao almirantado desse vado, com que bnstnntes vezes silo distinguinavio ;-pagaria a enorme mn!ta (!)pela do· das notaveis indivlrlunlidados; havendo sido
mora de nos transful'ii' o navio, o que podia com o respectivo diploma, enviada {L Secrotapraticai' cm vista do contracto, sujei Indo á I'in. do Estado <los Negocias Estrangeiros, para
m'os cntro:;rn.r, o que fez, do modo um tanto
multa.
'
Mas a fi1•ma Samuda Brotbo~s não sú docli· esquerdo, Cazendo-mc receber esse diploma c
nou do si o 1b.cllitar osso moia do transferir o a condecoraçiio, do Agencia dJL Maia ltenl em
DILV!o para o almirantado, como mo veiu ILVi· Londres, pagando ou o frete insignificante do
sar, do quanto se cogitava fazer, no intuito mais ou manos 10 SMllings.
de tomar as providencias que entendesse Niio só me não deram do facto aviso oOicial
como deixaram de manter o costumado uso
convir.
Niio se passaram multas dias ,ii\ o almiran- de autorisar-mo a receber essa distinçiio do
tado me fazia aberturas para que fosso·lhe um governo estranho.
cedido esse oncoumçado, o que dou lagar a Foi em 188D, cinco annos <lopois, que, som
tolegrammas trocados outro mim o o Governo o esperar, recebi aviso concedendo-se-me
(~) quo, om ultima analyso. produzira a for· ncceitiW tal uistinçiio O usar das insignias.
mal resolução •lo não ser isso aumissivol, o Nilo faço os to reparo porque mo honvesso ma·
quo lho fiz constar.
guado o esquecimento que privava-mo do •n·
No subsequente din, o Times, em artigo do {dite : não fui dos que so o.legrn.va.m pelo uso
fundo, <liscutia o direito do governo rlo se do condecornçües. As que recebi, como remua proprlar de qualquer embarcaçiio nos esta· noraç:i o de sot•viços, só lbram usadas quando
por lbrça de habitas a tanto era obrigado.
lefros, quando de sul1ditos da Rllinha.
Som perda de tempo oOiciei 1i Le11ação Brn· Mas voltarei ao C11minho em que seguia.
zileir<L afim de prevlnir que o Aquidaba11, O Aqui<laban tinha alcanÇ!ldo notaria infosso apossado pelo almirantauo; e tendo cm !iucncia nos circulas navac.• ; nem umo. só do
resposta niio se1• ainda opportuno intervir, tantas autot•idades que o estudaram destoou
do opinliio recebida de ser uma macbina
procurei por outros meios alcanÇ!ll' isso.
A firmo constructora. aconselhou-me a do guerra admiravelmente planejada o ex·
tomar posse do navio, neile arvo!'l1ndo a ban· ecutado.
deim nacional, e coilocando a b01•do os mari· 1'i vo de qunsi todas essas autoridades con·
nbeiros o olliciaes jiL entiio em Londres pam gratulações por hovor dado·ao mundo naval
o guarnecer; o que foi realizado, o tive1•am um typo porlbito do encoumçado.
Um almirante russo, cujo nome escapa-me
as autoridades as precisas participações.
Tudo quanto deixo dito consta da corro- agora para o declinar (3) o que entiio (1884)
spondencia officlal, que pótlo ser compulsada, estava ÍL tosta o dirigindo a rcorganisaçi\o da
osqunura do grande imporia, cm corta disso·
me SOl'Oill o R~r~~hucto o o Aquidalwn os mo·

(I) Nn contracto eH\!'~ o Kogulntn: (trndttCQão)
• Si o tumpo om c\uo t'or lltltnholttoldo \mrn n. ontroA"tL
elo navio l'or oxcudlt o, IL ponnlltlnlio tlo bs. CIO por dia
llortl cohrntln; o 111 n. clomorn. t~xc.dor dn trolllnnóioll, 1111111
(3) Likbolcltof é o seu nome. Na sua carta
hn.vttr 11hlo o nnvlo nntrcgun prnmpto OIIKU. ponnlltlndo Ir!\.
<le 4 de junho dlz·rno: ·«Muito vos ngro,lcço
n.o c!obro ntil quo lhl runlilltl n untrogn . ..
Dndo qun lnvnlllllt tln1111 nnnrut pr~rn n conRtrucoão clr1 pelas communicnções intorossontcs do vossa
um ontro ci\f}uldnbnn•, l!üo t't rHtRrtlnr n. ontrogn. do 7~0 carta... Eu de coração vos congratulo por
tlltuln. tnnltel rtn. n.o cn.1nblo Oo !!4 n. 730:000$, o ouo rtt•
haverdes dado iL vossJL marinho os dotts mo·
prot~cmtn.rln. grnndu tii\Crillcit~,
r
lhores oncouraçados que Ouctuam,,, Meus
(2) 'l'o\ogrn.mmns tio 10 do n.brl\ do iS~~ pnrn o govot•no
cordi~cs comprlmoutos, illustro ahulranto do
u dc1 2·\ do n.hr\111o iMS::. 1lo 'govnrno, fJI\u di::
• Níto JlOdomoa vondor o .,.,\quldu.bnu•
Drazll ».
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lhores cncouraçndos que estavnm cm se!'·
viço.
O chore do almirnntndo ria Allcmanhn. o
general Von Cáprll'l, gcntilmcnt., n.~rndcceu
ns minhl\1!- o.t.tonçõc~:~, d1Lndo infornmc;ücs e
cópias de desenhos desses niLVios, ao cnpltlio
de mar e guerra, atldido nnv111 em Londros. (4)
Pelos Esta• los Unidos fornm nlóm, Alii a
commlssilo do Con~:rcsso que lmvi" jó. pm·
dous nnnos tt•a.bnlharlo no intm·e.~so ~le rcorg!Lnienr a sua. mn.rinha militar, concluiu o
'fllll'Occr, rccomrnendando n. constt•ucçlto to.m~
bem de alguns cncouraçados dos planos e
idóas do Almiranta hrnzilsiro Costa Azo·
vedo. (5)
Ali i, entüo, referencias se fizeram do O•cto
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t.lficaçiio dn proferencin dndtÍ no eslnlelro AI
lemilo do Baltlco.
-Simples pretexto pnrn desviO!' n nttençilo,
ficando sem critica essa prolerencia que de
todo contrariou interessas Hérios do Thesouro
dn União.
O Sr.. PnEStDEN1'E-Lombro no nobre So·
nadar que já excedeu a hora do oxpcdlente.
o· SR., COSTA Azi~Vl~llO- E' ca.so, pois, do
pedir que se consulte o Senado, sobre conce·
der-me· muis 1;2 hoi'a. do pl'orognçtLO dcssa
bom.

1

(A Ctmt scnrlo collsllllmla, coilcerlc pi'01'D·
oaçllo .)
O Srt. PI<ESIDE~TE-0 nobl'o Senador púdo

tlo haver sido csso Almil·ante, o .ioven tenente continuar o sou discur~o.
que cstudára. na. sua. mrLrinhn, Jmvla muitos 0 Su.. COSTA AZECVEDO-COJOC(;i\.t'ei, l)ocla·
annos.
O rolatorio (O) de uma commissiio tcclmica, t•nndo·mo rendido 1\ mais esta p!'ova de be·
nevoloncia, com quo o Senado mo distingue
auxiliadora dtL do Congre,so, e publicado por tão
indo a. supportar·mo por
ordem dollo, no qutLI ostüo os planos desses maisgcncl'osamonte,
algum
tempo.
nossos cncouraçados cstluln•los proficiente·
mente dcrnm tal accontuaçilo a ess:~s machi- O Sn. Pnms I'Enru:mA- Temos sempre
nlls do guel'rn. que niio ó de admirar esse ~~s· muito prazer em ouvi:· o illustre Senador.
Jbrço do nlmiranta•lo inglcz rle obter um delles, O Sr.. COSTA Azt~n:oo-Não devia, não pocm úpoca tüo excepcional, que ntt·avessnvn o dia o Governo, St•. p:·esidente, ter encarado
as frias ou e;tromecidas relações com a ln·
pai•·
Sclentillcado, emfim, do que niio cederia- glnterra c com a Fra.nço., para evitar os os·
mos o navio, nii.o mnis cogitou do o ho.ver, o taleiros desses paizes de tomarem a si os
governo inglez, c o Incidente ficou esque- concertos do Aquidaban, quando ltavia·lbes
pedido propostas nesse interesse.
cido.
succo·loria o mesmo, si a ópoea nctual,
Pensem como quizerem quantos queiram
achando-se o Aquitlaban em concertos, na In- julgar ria questão: nilo posso ndmittir que
glaterra ou na França, ns relações tossem houvessem sido exctuidos esses estaleiros,
~uebradns entre essas nac;ões c a Republica pelo facto allegado; a verdade não ndmltte
essa excusa. Ha encobertos interesses que,
do Brazil.
Nilo Jn'Ocede 1 pois, a a.llegBçiio foito., cir· seguramente, niio são os do pa.iz.
cumscripta a uma tal eventun!idndo, em jus· Dn.bi, o meu Pl'Oposito de estudar o as·
sumpto, tendo lambem cm vista as informa·
çõcs que desejava obter.
(4} St•, F. Oldel<ap-RecJbi a carta offi·
Siio essas as qqe se referira o honrado Se·
cial soguintc, desse nddido naval:
nadot• pelo Ceará 'I Póde ser que sim; póde
« l atn direct by Hls Excellency the chiet of ser que não sejam. Como decidir si niio as
tbe German Admlrnlty, General von Có.privi, conheço e si me foram mostradas em um re·
to fownrd to you his most obliging thanlts lancear de vistas 1
for jour grent courtosey in permltting to Muito vale· me, e ao Senado i~ualmente, a
b<Lve copies of tho drnwmgs, contmcts and palavra de S. Ex.: mas, não deve o honrado
infot•mntions for the two ironclnd Riacluwlo Senndot• rneiíndt•ar-so quando niio accelte·a
no caso, muito embora nos houvesse dito que
n.nd Aquidaban.
« lt h as glven him groat interest to became repousa nos documentos que llle foram en·
acqualnted no\ only wlth those drawings but tregucs paio proprlo Ministro. Examinou-os
nlso wlth the remarks you haYe been good S. Ex. com esse cuidado technlco que, e só.
com osso salnete, póde dar convicção da pro·
onough to gtve ... »
cedencla uellcs para esclarecerem 118 duvidas
(5) Publicaçiio do J01·nat elo CamllwJ·cia de que assnltam·me ao nnlmo1
188G: cartas do capitão de mar o guerra J.
E' realmente a proposta preferida para o
E. Charlwiclt, de 13 de outubt•o de 1884. 13 concerto do Aquirla ban,mals barata de 146,460
do novembro de 1884 e 27 lie março de 1885. francos!
Quero, Sr. presidente, suppor que isto é
(G) Repor\ on Europonn Doolt Jards (1885).
exacto embora me dil!ll 11 consclencia que 118•
Reconstructlon of the nnvy (1882).
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sim pi'Ocodo monos ncol'tndnmente: nlnd" asSi, Sr. presidente, j~ não mo houvos8o
sim, cu asseguro no finai dos tmbaihos, os· S. Ex. por acto~ i:iBns, mcno:; I·cflectido::~ e con·
tn.vam muito mais sobrccn.rregutlus as llespo· trui'im; ú. bôa !tdminlstro.c;iio da. mal'lnbn.,dado
sas de:;sos concertos.
motivos" negnr·lhe meu npoio, o de pi"Olhrir
O cstn.boiccimonto quo, nüo tendo sido p1·e· pu.ra. 01) concm•tosdo Jtquidctbcm, o:;so estabo ..
fel'irlo, por aquoiia insignificante di!rercne;a, Icei monto Allomüo do Bultico era-me bJLlltan·
o unlco a tomar a si os repn,ros o n intraduc- to pn rn. assumir tal posicü.o,
çüo dos moihorumontos do armamento belllco
Niio ó pol'mittido n. S. Ex. nllo~o.r a ecodo navio, ievnr:i cm conta o !ilcto niio nbt•in· nomia., no ca:m lW.fJativo de 140.000 trancas,
do müo de um mnior c rnsonvoi lucro, pelos pouco mais do que isso, como justillcativa do
seus serviços, o tac; que só nolle podem· ser fitcto, quanclo ahi <•stüo sem cessar os creditas
levados a termo.
que pode, cnu,·os.wtrulo os gustoa Uo Ministerio
Desde então, não bo.verú. essn. economia in· da Marinha, mnl explicados, denotando com·
yentada para !iLzcr effeito perante os que pletn in~ciencia do estado afilctivo do The·
Ignoram do officio.
souro do. Uniü.o.
A administraçüo devo snber, sobe, que
Polo laelo llnancoiro a ndministra~ilo do
quanto digo é verdade,
actual MinisJ,ro ela marinha cJ um desustre
Relntivamonte no praso mais curto que para o Govm•no da Republica.
E' a continuação da mallil.dnda adminis·
offerecou o estaleiro proferido pam !ovar a
termo as obJ•as que nelle se farüo, ó menos trae;üo do contra-almirante Sr. Custodio de
acceitavel a ullegaçüo,
Mcilo, ató na escolha do estabelecimentos
Fisesse ciio ainda mais curto es>e praso, e po.rn. concel'tos do no~os navios. ·
As Fome.<~ ct Clut11ticrs, n. quem deu o Ria.
nem por tanto o navio ficuria prompto, por·
que dopenelo sua promptificuçüo do estnbelc- chuclo, e ·que cstú. proximo n. chegal', levando
cimentõ inglez Armstrong, que ó áqueiie muito ma1~ tempo os concertes feitos, do que
que fornecera a artilharia e introdu?.iJ•Ii os se gnstou na. sua.·consh•ucçiio, o, u.pczn.r das
melhoramentos paJ•a que sob o ponto de visto questões que provocara antes, com a in!luen·
bellico, o Aquidaban, se torno machina do ela do Sr. Dupuy de !"Homo, conselheiro de
guerra.
estudo o senador da Franr,n, querendo-nos
Exemplos quo isto confirma, temos no extorquir cerca de 0.000:000$. por niio lho
quanto occol'l'eu com os monitores Jar;W'!J e ter· eu dado o. construcçiio desse na.vio,niLO
Solimcics: apem1• de adiuntnrmos grandes mereciam essa preferencio. entiio, o menos
sommo.s aos estaleiros das FM!Jcs et Chantic1·, agora, pelo que fez durante esses concertos.
Jnfelizmonto, ainda outro Ministro, lhes
anm de os termos com menos domara, a entrega ficou dependendo daquelle estabeleci· deu a manulil.ctm·" das caldeiras do Aquitlalmn, e penso que contractos do construc~üo
monto inglez.
No caso, Sr. pl'esidente, honvo tambom de monitores ou de navios cruzeiros, !lzcadvogacia admimstrativu o imperdoavol in· ram-;e, ao terminar o Governo miiltnJ• ela
differencht dos que ontiio, na Europa, tinham Ropublica, em l•l de novembJ•o do anno pro·
a tarefa de 7.0lar pelo bom serviço elo. paiz, ximo passado.
E, no entretanto,na Secretaria da Mnrinl1a,
que paga sempre, nüo nos esqueçamos, St·s.
Senadores, os erros, a~ p1•evarica.ções do seus consta muito de contrat•io ó. CSSII sociedndo,
por olllcios e inlbrmnções que dirigi ao Gofunccionarios.
Demais, quem ahi ó capiLZ do por cm um verno, de 1881 u 1885.
Sr. (•residente, que aindu nüo entramos
mesmo plano de honrada e proficiente compe·
em re~ular funccionamento das diversas retencia, esse• estabelecimentos!
O de New Castle on Tyne. estr\ tüo alta· partições caniJ•aa•, doe Ministorios que temos,
mente eollocado, que deixa no teJ'J'eno esse todos o sabem.
Não tenho intuito, 'O sorin lmperdoavel ir
preferido e ao ponto do quasi nüo so o dis·
ató nhi, do mnroar a probidade do Almirante
tingir.
Bostará. saber-se que ó.quelle, recorrem os Sr. Elislnrio Barbosa, Ministro da Marinha:
paizes maia entendidos, som que lhes passe 11in~uom jumais insinuou duvido.s o. respeito.
por um momento a ideia de poderem sei' Mns S. Ex. niio sabe'desempenhnr·So tia tu·
J•o!il. que acceitou nn administraçüo do illustro
.contrariados.
EnoJ•mos encouraçados !Ji. so tem construi· Sr. Dr. Prudente de lforaes, postii. JÍ. selendo; verdadeiras esquadras do cJ•uzadoreR, o cln ele todos pela Mensagem· ·com quo subiu
·· , .
nüo me consta ter havido um unico des- no poder.
gosto.
·
llaltnmao probo cavalheiro, conhecimentos
O Victoria, pcJ•dido no Meditorranoo, con· nrlmini~tJ•atlvos, que giram com a politica:
struido nesse estabelocimento, só por si, lho fnltn·lhe energia bastante pnra so niio deidnrla a J•erutaçiio de que gosa, 110 q ne pare- xar dominnt•: iillta·lilo disposiç:lo de aprence, Ignorada do Ministro actual da Marmbnl der c de tmbulhar.
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Pordonr-mo-ha S. Ex. a brusca franqueza.
de quem o conhece desde ha muitas dezenas
do annos o o acompanhou om sua vida offi·
ela!.
Niio mo havia resolvido enfi'cntiLr S. Ex ..
e a prova tem o Senado, vendo·me sem arl.i·
cular Jlalav,Lq conl.m esses c!•edil.os com quo
abre rombos no Thosouro da Uniiio. Mudei
de proposito por quanto ha tempos a esta
parto our;o do sua condescendencia, projudicinlao governo.
Convencido dessa condoscencin., soria. Cl'i~

!895
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Deixemos o credito, o voltarei ao assumpto
do doba to.
Sr. presidente ; só forçado viria ú. actuo!
po~it';ü.o ; informado tle que i rrcgulo.ridadcs,
gru.vissimns, houve no contrncw dos conc~or
tos do Aquidalm11,0 por co.t•lio.s do possonsória,
quo a n.s.signou, o Uoi·n iL lei tur11 do disttncto
representante do Rio Grande quo senta-se
proximo á. cadeira quo, aqui occupo, mo foi
1mpossivel ser indofferonto ao facto, sem que
minha natureza irrequieta ...
O Stt. Pmes FEttttEmA.- Niio apoiado, pa'
minoso si me mnntivosso ne~se proposito de triotica. ••••
niío fiLlln.r dn. administra~~rio dn. marinha..
O credito quo tenho para dar parecer, do 0 Stt. COSTA AZEVEDO- Se impressionasse.
257:000$, pam que l'uncciono o Hospital do Dal!i esse desejo de informações que, ostó. mo
Marinha, vindo ao Senado em agosto; devol· parecendo, não obterei.
vido para cxplicor;ões e neste mez do novo Niio importa : com o correr do tempo a
presente, accontua o descuido com quo vem luz so ba rlo fazer, e não serei tido entiio
como inconsiderado o injusto, quando as preso pedir dinheiros.
Dessas explicar,ões, mal dadas, desottencio· tendi haver.
sarnento o!forecirlas, resulta quo por motado Com relações, quo mantenho, e me hnbili·,
podem sor satisloitas as urgentes precisões tam a conhecer dos negocias que houverem
do serviço: isto nssegttrad.o por um incognito, occorrido com muitos dos estabelecimentos
pois nii.o tom ns5ignn.turn. e nem ilnta o rol nn.vnes, chegarei a colher aqnillo que as
que contem tal declaração, rol bom parecido dobras dos secretarias evitam que se saiba.
Em tur\o que, para tanto praticar, niio irá
com esses de tavoroas do ordem baixa,!
mais do quo o interesso confcssavcl em bem
Rol, Sr. presidente ...
do
serviço da Republica.
O Sn. Coruul,\ DE AuAUJO - Mas não voiu Nos
meus habitas. de nilo procurar o Po·
com officlo osso rol !
der ; do esquivar-mo dos que mandam, está.
O Sn. CosTA AzCJVEoo- Som duvida, ha a prova do qno não haveriL nunca, em meus
um officio dovolvendo os papeis, nos quncs netos, interesse proprio. Posso a)lllixonar-me,
foi junto tal rol...
exceder por isso certas convenções sociaes e
o Sn.. Co1m~~A DE ARAUJo-E não mencionn. politicas,· mo.s não chegar•ei jámo.is a negar
n importoncia total 1
justicoáquelle quo a tenha.
Julgo ir em múo cominho a administração
O Slt. CoSTA. AZEVEDO - Menciona a im- actuai da mnrinlm: convençam-me do quo
portancia to~~l do quanto quer-se comprar, a não ó assim, e de prompto contessaroi o
preços fabulosos, do mais requintado dos· ori'O; antes já.mais.
prezo pelo dever de só se despender o pro· Pódo 0 Sanado nega!' seu voto no meu re·
ciso,
quorimento: exercitará um direito quo, mo
O honmdo Sonndor por Alagôas, cujo no- não melindrariL, si quer, pnra um queixume
mo se me pormittiriL declinar, o Sr. Leito e pnrticular.
Oiticica, pódo dar testemunho sor esta cri- 0 Sr. Presiflon!e da Republica, quo ,; retlca, justa e nccossarin, para quo acorde-se a
. d
administraçiio da marinlut, 0 cumpra com 0 conhecido do todos, como nc1mn e pequena~
sou dever.
paixões, julgal'lL do modo austero o justo, o
dil'oito q uo estou exercitando, o ó um aviso
O SR. CottmlA. DE ARAUJO- V. Ex •. ,iU. foi quo lho faço do modo correcto para quo osMinistro o sabe que muitas vezes ollos não tuue a administração da marinba.
voem rssns info1•maçües ; assignnm nponas o 0 Senado sabe que, preciso do ser inforofficio que as romotto,
mado sobro osso cont1·acto de concertos do
O Sn. Pums FEul\EillA.- ll o honrado So- ·Aquidabnm.,,
natlor disse ha pouco, quo o Ministro podia 0 Stt, Cmmi;A DE ARAUJo-Creio quo 0 hon·
ser illudldo.
rado Senador pelo Coari• darlt a V. Ex. as in·
o Sn. Co1mllA DE AllA.uJo di• um aparto. formações quo deseja.
0 Sn. COSTA AZF:VEDO- Duvido quo me 0 Sn. COSTA AZEVEDO-Não crnio quo O
deixn.o;so !ovni' no ponto do romotter ao Se- possa tnzor: o l'or uma simples roziio, Si ou,
nado osso cadorno sujo,. 1'0! desrespeitoso, 1quo sou profls.~•onnl, não o podorhL fu.zor tiio
ninua quando fosso Jllll'IL ser presento no choro 1do prompto, pelos documentos que ollo posdo Hospital.
sue, como o fará S. Ex 'I
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S. Ex. o ~ uo podor1i flLZOI' ó ser cebo do
Ministro o isto niio mo .bllSta, Jlorquo, ...
O Sn. JOAICI~! CATDNoA-0 Sr. Ministro
do. Ma!•lnha. csL1i acima do qualquer suspellit
que su posso. conter nessas palavras de
V. Ex.
O Sn. CoSTA AzEVEDO-MilS o que disse cu?
O Sn. JoAKI~! (CATDNDA-Sl ha algumo.
cousa que se ni\o póde sabe!', ha alguma
cOUSil que o criminosa.
0 Sn. COSTA AZEVEDO-V, Ex. ha do ter 11
gentileza. do mo pm•mittir alguma franqueza
por camaro.dagem:-cstou seguro de que não
está cortcja.ndo o Ministro lt minha custa.
O Sn .•ToAJCm CA1'DNDA-Ni\o cortejo o nom
preciso corte,jar nlnguem.
0 Sn. PRESIDENTE-EU lembro ao honrado
Sonndor pelo Amazonas ~ue esta discussão Jl•
dura ho. duas !10ras. A prorognção do meia
hora .i•> foi excedida em outra meia hora.
O Sn. CosTA Az~:vEoo-Obede1;o a V. Ex.
vou sentar-me. Niio me faltarlt occasi[o de
vir ao assumpto.
Sol o que ao Senado e a mim devo para es.
quecer·me do devei' que contrahi de Lum ser·
vir I• Republica.
Hei de terminar o mandato, por modo a jus.
tl6car minha sabida por aquolla porta (n'w,,lrllndo) de cabeça erguida, como achou-se
quando a. passando tive ingre>so neste !'ecinto.
Ficou a discussão adiada pela hor~.
ORDEM DO DIA
Continúa em 3' discussão, com as emendas
oft'erecldas, a proposiciio da Cnmai'IL dos
Deputados, n. 55. do 1805, que reorganiaa o
ensino das Faculdade.q tlc Direito.
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O S•·· Coelho Rodrll(ne" n1io
aclln bom o projecto, que, em todo o c11so, ol
menos mno do que o stalll quo. Nilo haverá
tempo, achando·se proxlmo o Hm da presente
sessiio. para Jhzcr·so o neeossario; e Isso
quando era jó. tempo de termos, no menos na
cal'ltal, uma univorsldnde, digna do nosso
adiantamento.
Depois de algumas cousldo!'llçõcs sobre a
nocoasldade o as vantagens de uma reforma
no ensino superior, trata o orador do projecto,
o qual, na sua oplnliio, deve ser mantido em
seu con,iuneto; solfrcndo, porem algumas
modltlcn.ções, de que precisa, sondo a nrlncl·
pai dellas n reducçiio das matarias. r
O orndor referc·se ás faculdades do Pari•,
do Lyon de Orensble o ela SuisSil,Ondon módla
das materins c\ cio quatro por dia ; mostt•a a

impossibilldnde do estudo, quando é excessivo
o numero dn.s mo.ter·in.:i, o otrerece emendas

suppt•imindo tres cndeirns, isto O, n. torceil'a
do direito civil, n do sciencia das finanças o
contnbilidnde do Estado, c reunlnolo a da h is·
to1•ia do direito. il de leglslnçiio compat•adn,
transferin•lo.se pal'lt o legar ele uma de lias a
de direito criminal do segundo anno.
Ficariam assim rcduzhlas ns cadeiras a lO,
sendo no pt•i meiro n.nno trcs, no segundo
tt•es, no terceiro quatro, no quarto tres. e no
quinto trcs. O onaino seria sufficlente, nado.
tondo de mais; porem tambem nada lhe· f~l
tando.
A emenda da Commlssão parece util no
orador, e merecedora. da a.pprova\'ÍÍ" do Se.
nado ; ella salva os direitos a.•lquh•ielos j'elos
ahunnos, que j1i se acharem matrlcu ados
quando se promnlgn.t• a rolbrma, e ó isso
justo o moralisador.
Merecem reparo algumas disposições do
projecto, entre elln• as que se referem ao pa.
trimonio dns flLCuldacles livres, e ao pagamento dos liscaes, que nilo deve se~ feito
pot• ellas.
Os flscncs pagos pelu.s companhias, Julgam.
se sou::; empregados, o servem mai~ u.os iuteresses das Companhias, que lhes pagam, do
que ao intet•esse publico e ao OoveJ•oo.
O ot•ador t•oside em um elos bail'ros mais
impol'tantes desta capital, o ob.1erva quasi
dhn·inmente nos bonds, em que transita, ln·
fracções do contracto, que niio ó fiscallsado.
Nunc:t viu, nem teve noticias da intervon·
çüo de um tlscal, nnJ•ecendo·lhe que esses
empregados siio tir~dos do Instituto dos Cegos. e do Instituto dos Surdos-Mudo•, porque
elles nunca voem, nom ouvem nquillo que
rodo o mu111lo vii e ouve todo.• u.• dias.
O orndo1• to1•mina as snn..< obsei•vnçíles •lcclarando que ncoeita o projecto com ns modiftcnções, que aciLLa de propôr, certo de que
com ellu.s ello melhora o cosi no do direito.
Veem 1i Me•a, silo lidas, apoirulns o postns
conjunctamente em discussiio as seguintes:
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Ao at·t. 1". Supprimnm-se as cadeiras da
Scloncla elas Finanças e Contabilidauo o a 3•
ele D!I•cito Civil, e rouna-se a da Historia do
Direito 1\ de .Loglslnção •:amparada.
Passo-se a I" cadeira de Uireito Ct•iminnl

parn. o 3Q u.nno eu. zu pn.rn. o 4°.

Ao paragrapbo unlco elo art. 5" diga-sedez-em vez de cinco.
Ao nrt. 0." Supprlmli-se.
S. R. Sala das sessõa•, 15 de outubro do
1895.-A. Coelho Rorlriyucs.
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O !!Ir. Gon~.•alveo< Cluavoo< di% relto do Parlz tem snperabundnncln. de ma •
que cm parte concorda o cm parte niio con • torins.
carda com ns observações do nobro Sanador
tem raziio : as Fnculdndes juridlc:Ls
pelo Pi~uhy. Ainda assim, nn parto om que doNilo
ltomn., Bolon!ul e Napolcs, onda pravoloce
concorda, distingue : om thoso accolta. a~ o. uniii.o,
corno nu. Fra.nça., dn.s saioncias juriidéa.s do S. J~x., mas nega a sua. elllaa.cla.
dic:IS
o
soclaes,
materin muito supe·
Retllro·so it defeso do nobre Senador poJo rlor n que exigecontém
o
projocto.
das maPiauhy, sustentando a noccssillado do insti· Iorias obrigotorins dos cursos, Além
existem
outras
tuto universltarlo om nosso pai%.
complementares,
que
sií.o
profeffsndas
pela
O orado!' concorda com o rogimen unlver· classa dos pl'Ofessores llvzocs, homens notasitario, prlncipnlmonto pela rll%110 natural do veis como Goldsc~mldt, Orestte, o outros que
auxilio reciproco o indispens~vel dus scion· occupnm Jogaras no parlamento dos seus
cins entro si. Assim a historia o um elo· raizes e que toem, por sou merecimento, per·
monto necossnrio ao ostudo do dlroito, e este felt,tmento
gnrnntidas as suas condições madepende de outras scloncins ncccssOl'ias.
terlaes.
Entretanto, a vordado e quo osso ideal estó.
longe do ser satisfeito entre nós pela extensão Em França. um pt•ofessor ganha de 12 a 15
do nosso paiz e populaçilo multo disseminada mil francos annuaes, e M Allomanha muito
visto como só poderiamos tor uma universi- mnior quantia.
dade, e esta nesta. capital, e aor pt·aticamente O orador entende que a uniiio das sciencias
impossivel ter outras em dill'erentcs es- .iuc·idicas e sociaes é profundamente racional,
tados.
Do estado simultllnco dellas o homem comEm lllguns destes, lu~o cursos do estudo su- pletll-se, alarga o sou espirita pela comprcperior, mas em nenhum elementos bastllntes hensiio dns verdades que se combinam ese
para constitulçiio do uma universidade.
completam no mesmo fim. isto o, a perfeição
Em França, durante o Consulado e o lmpe· do homem e de suas !acuidades,
rio, disseminaram·•• os ensinos superiores Entende o orarlor que é inconveniente a
om prejulso das universidades, as quaes só supprossiio da cadeira da direito civil, tanto
no governo liberal de Lui% Fellppo levanta- mais, attendcndo-se a que a sua mataria ó
ram-se pela propagan•la,
vnstlssi ma.
Finalmente, depois rla Republica franceza, Só a introducção do clireito, ns matarias
por uma loi de 1875, foram reconhecidas la· que constitnem o principio do direito e o diculclades livres conforlndo·llles o direito de reito da fnmilla constituem um curso multo
so constituirem universidades, des•le que tres largo.
<laquollas pudessem se· rounir em uma des· O nssumpto da successiio, as obrigações o
tas. Esse tocgimen não subsistiu, a lei de 1880 o direito das cousas, a propriedade e todos os
roduúu as cousas ó. ópoca anterior a 1875: as onus reaee, requerem grande espaço para seu
faculdades livres nií.o podoriio mais consti- desenvolvimento, e o nobre Senador pelo
tuir universidades.
Plauby sabe pol'feitamente que tres aunos siio
Sl mn França as universidades não podoriio apenas sufficicntes para que o alumno se resubsisti!•, siniio om mui pequeno numero, ttro da faculdade com lilóias gcraes, porque
entre nós com maioria de razií.o. Em um niio se póde exigir mais.
paiz pobre, de communicações difficeis, o. cen· O estudo do direito niio pódc ser isolado o
tralisaçiio do estudo •uperior nesta capiM, por isso é necossarlo o estudo slmuitaneo em
traria difficuldades ao desenvolvimento dns diversas matarias. O juristll nilo póde ser
sciencias, em excessivo augmento de des- empirico, o nccossarlo que elle conheça dlpezns para o palz o para os estudantes. Assim, v,,rsas sclenc1as nas suas diversns ramlHcapois, acredita o oradm·, que a idéa do nobre ções, isto é, precisa conhecer &s ro.sões phlloSenador pelo Plauby, o inopportuna; ó um sophlcas e fundamcntaos do direito.
ideal que estU. muito atrastado do sua reali· O systema elo especiftcaçiio não póde ser
saçiio pratica. Além de inopportuna, se1•ta nclmit\ldo por contrario á proprla ramo huinutU, e nem o palz póde comportar despezas mana, e ó por isso que na Allemanba se estuda a pbilosopllia do direito, a sua ency- ·
desta ordem.
Quanto c\ critica que s. Ex. Instituiu sobre clopodia e mais a mcthodologia, e assim dca
o projecto, ha rto permlttir quo o orador, o estudante ~reparado pnra entrar no vasto
npo%ar do respeito que tributa n. sua compe· campo das sctenclas jurldlcas.
toncia, discorclo do sua opinião, pois, entende Niio se pódo tambom separar o estudo do
que o projecto satisfaz perfeitamente aos in· direito da historia edaleg!Slaçiio comparada;
teresscs do ensino soporlor, -sem ns modifica· aquella descreve a evolução, o progresso do
ções apresentc1dos pelo honrado Senador. direito o esta synthctlsa o clesonvolvlmcnto
s. Ex. lembr" a supp1•essiio da cadeira de universal da civillsaçiio, approximando os
dlrolto civil, notando que n Fu.culdode de Dl· povos pot• todos os pontos do suas ralações.
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Finalmente, o orador niio ncha inconvenlonto nlgum nn nomeação de um ftscnl p11ra
o ensino superior, no contrario ha rio ser do
grnndo utlllrlnde, rec11hidn a nome:IÇiio cm
posson de espirita culto o interesso pntriolico.
J~spcra o onvlor CJHO o Senndo, n.ttcmlendo n.s
consldernçües oxpendidns, vot.ará o projecto
como velo do cnmnra.
E' um serviço real que prcs~tri\ no pnlz.

Nncionnl, Olymplo l'orroim das Neves, um
1111no de ltcença, com ordenado, para tratar
de sun saudo i
.N. 58, do 1895, quo autorisa o Podor Ex·
ccutivo n conca11er no on~onheh·o civil ,Tosó
Din• Dolgndo de Cnt·vnlho .Juniot•, lonto do Ex·
tm•o11to do Gymnnsio Nndonal o pt•otcssor do
Collegio MI! itnr, um anno do licença, com o
respectivo orden11do,para tratar do sua saude
onde lhe convier ;
1895, quo autorisn o Po•ler Ex·
O Sr•. Prerddente deolarn que, cs· N. 02,ade
conceder n Emilio Josó Moroirn Jutnndo adeantnda a hom e muito reduzido o ocutivo
3" esct•ipturorlo da Alfandega do Ma·
numero dos Srs. senadores p•·osontos, ftcn nior,
náos.
um anno do licença som vencimentos i
ndlada a discussiio o designa para ordem do
3•
discuss[o
do projecto rlo Senado n. 38,
din dn sessão soguinto:
de
!805,
que
concede
n caria uma dns ftlhnsdo
Discussiio unicn das emonrlas do Senado á
Elyseu de Souza Martins, DO. Adolaldo,
proposiçiio da Camarn dos Deputados n. 33, Dr.
do 1895, que ftxn a despeza do Ministorio dn Ritn, Dolores e Esthcr de Souza Martins 11
Guerrn paro o exorcicio de 1806, omenrlns a qm1ntln de 40$ monsnes ;
que aquella Camnro ni!o deu o seu assenti- 2' discussão do projecto do Sonndo n. 40,
de 1805, que concede ponsiio a o. Brnzllln
mento i
Augusta Pinheiro dn. Cunha, vi uva do gene·
Contlntiaçilo da 3' discussão da proposiçiio da ro.ll'ranclsco
Manoel da Cunha Junlori
mesma Cumarn, n. 55, de 1805, que reorga·
2•
dita
dns
propoaiçõos da Camarn dos
nian o ensino das Faculdades de Direito i
Deputn<los
:
2• discussão dn proposiç[o da mesma Ca·
N. 54, de 1805, que nutorisa o Poder Ex·
mara:
eautivo
a conceder no Dr. Larllsli'toJosó de
N. 61, do 1895, que autorisa o governo a
e Amujo, medico da Hospodnrln rle
abrir, no actual exorcicio financeiro, no Mi- Carvalho
lmmlgrontes
em Pinheiro, um n.nno de li·
nisterio da Justiça e Negocias Interiores, o
com o respectivo ordenado, para tratar
credito supplomentnt• da importnncia de conçn
500:220$610, de.tinndo ás verbas 5, 7, O, 1!, de sun saude ;
N. 60, do 1805, que n.utorisa o Podar Ex·
13, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 38, 3l.l o 41, do
art. 2" da lei n. 206, de 24 de dezembro do ecutivo a concedm• n. Alcides Catiio da Rocha
Medrado, bibliothecarlo da Eaaoln de Minns
1894 i
de
Ouro Prato, um nnno de Iiconca com o
3' discussão dn proposição da mesma Ca· respeatlvo
ordenado para trntnr de sun snude
mara, n. 48,de 1895,que dá novn orgnnlsnção onde lhe convier
i
·
no Corpo Diplomatico da Republica ;
N. 70, de 1805, que autot•ls!L o Podar Ex·
2• ditn da proposiç[o da mesma Cnmarn : ccutivo
n conceder a Antonio Leonardo do
N. 31, do !805,quedeclnrn do livre esco· Menezes Amorim, l' oscripturat•io do TbeIh11 do governo, alem de outros cnt•gos quo já souro Nncion11ol um anno de licencn com o
o siLo pclalegislo.çiio om·vigur, rt. nomcn.~~iio do re.pectivo ordenado para trotnr de sua oaude
diroctores do Thosom•o, inspuctores da A!JiJ.n· onde lho convier i
rlegn da Capital Fodernl o dn Caixa da Amor- 3" discussão dn. proposição da mesmo Catisnoiio, director da Cnsn diL Moeda, atlml- mnrn
3·1, de !895, que concede n D. Fmn·
nistrndm• diL lmpronsn Nacional e Diat·io O/fi· clscn n.
Amelin.
Bi ttoncourt Cardoso n pen:;iio
cial e director da Recebedoria i
nnnual do I :200~000 ;
2• discussão do pt•ojocto do Sanado n, 50,do 2• discussão do projecto do Senado n. 30,
1805, que regula a promoçiio dos juizos do de 1895, que nutorisa o Governo a mnnd11r
Trl~unnl Civll o Criminal ;
con~1r no 1" Tenente t•erorm•do d11o Arniilda
3" discu•siio das proposições d11 Camarn dos Arlhur Wnldcmil~ ·da Sm•ra Bclfort; p11om'ós
elfeitos d11orerormn, mais oito rnczes e 28 dias
Deputndos :
do serviço.
N, 30, de 1805, quo concedo a D. Mat•ln
Lins Velloso da Silveira, filho logltlmn doca· 3• tlitn rlas proposiçües; .',la Cnmnrn dos
pltiio de nrtllhat•in, já llillocido, Pedro Ivo Deputndos:
Velloso da Sl!veil•a,n pons[o do 100$monaaesi N, 8, de !805, quo autorlsn o Porler ExN. 53, do 180õ, quo autorlsa o f'odm• Ex· eoutlvp " concedm• no cabo do csqu11drn !'O·
eoutlvo a concotlerno l'offlclal ria Bibllotheca Jbrmaüo, Amaro da Costn Soares, a pensilo
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din.ria de 1$, som vroJuizo do soldo, que já
percebe, do sua reforma ;
N, 50, rio 1805, quo ~utorisa o Poder Ex·
ccutivo a conceder a Julio Tra.i<mo de Moum,
Director rln. 4• Secç[o do Museu Nacional c
do Laboratorio Ann.tomo-pathologico dn As·
sistcnci"' do Alienados, um anno do licença
sem voncimontos.

Deixam de comparecer com causa participn.da, os Srs. Francisco Machado, .lu~to
Chormont, Nogueiro. Accioly, Messias da Gus·
m[o, Severino Vieira, Eduardo Wandcnkoll<,
Aristides Lobo, Jonqulm l'elieio, Leopoldo do
Buihõos, Generoso l'onco, Aquilino do Amaral, l'taulino Horn ; c sem clln. os Srs. Rogo·
Mcllo, Leandro Maclcl, ltuy Barboi'll, Eu·
gania Amorim, Lapcr, Lopes Trovão c
Lovnntn.-se n. sossiio ás 3 horas o 45 mi- Esteves Junior.
nu tos do. tarde,
O Stt. i' SEcnETAmo d~ conta do seguinte
EXPEDIENTE
126•

Mensagem do Prefeito rio Districto Federal,
de li do corrente mcz, sujeitando O. dccisoo
P••csldcncia àos Sl's, Joao:Pctl•·o (t• Vicc-Pro· do Sen~>do os motivo~ pelos qunes oppoz •elo
ri Resolu~[o do t•espectivo conselho Munistrlcntc) o Manocl Victorino
cipal, relativa O. inclubiío no,quadro dOR pro·
SUMl\IARIO - AbBrtura. da 11os~iio - LohUl'U. o fe•sores cJfectivos, do prolbssor jubilado
npprovnção dn. nc'a. - l~xr~OIENTI~ - Parece~ Fro.ncisco José Gomes da Silva.-A' Comras- Continuação dn. discussão do re~u(lri missiio de Justiça e Legi;laçiio.
moni.o do Sr. Co11tn. Azev()do, pedindo mforRequerimento do nbbade do Mosteiro de
mo.çõoa 11ollro o eonLracto parn. os roparo11 do
AquidalKm- Discuraos dos Sra. Piro a l 'or.. S. Bento tlesta Capital cm que reclama contra
roira, Costa. Azo,·odo o Cot•rün. do Araujo - En .. o pngn.mento do imposto predial e outros cocorrn.mon~o da diacusaü.o- Requerimento \'or- bro.dos ri mesmo. Ordem, fóro. do regímen
bnl do Sr. Costn. AzAvcclo- Rejeição da11to commum e sob o fundamento de l!_•rtencercm
rcquorirtumto -Votação do requerimento po· os immoveis o. corporações de mao morto..dindo in(ormn.ções - ExpUca.çiio posso1d do A' Commissiio de Justiça e LegislaQiio,
Sr. Colllho H.odrignos- Discm11siio o votnçiio
dn. redncçüo final do projecto do Senado n. ·la,
0 SR, 2' SECRETAIUO lri OS seguintes
SESSÃO EM

lQ

DE OUTUORO RE

1805

1

do 1805 - Ontnm no nu. - DiRcussão unlcn
das omnndn.s do Sonndo, não nccoitM ptJl~ Cn.mo.rn. doa Deputados, ú. ;ropORição dn. 11\CSIDD.
Camaro. n. 33, do iSilo- Discursos dos Srs.
Piros Ferreira, Almeida Barreta, PireM Ferreira, Joã.o Noh·a, Gomos (\e Cnstro. Costa.
AzovAdo, Pre11ldonto, Gomo!\ de Cn."tro o Unmlro
Bnrcellos- Adiamento dn. discuasíio- Ordom

do dia !7.

Ao meio-dia comparecem os 41 seguintes
Srs. Senadores: Joiio Pe•lro, .Joiio llarbalho,
.Joaldm Cntunda, Custava Richard, Jonquim
Sarmento, Costa Azevedo, Antonio Bnnnn.,
Manoel Barata, Gomes de Castro, Pires ~·er
relta, Crur., Coolho Rodrigues, João Cordeiro,
Almino Alfonso, Jos6 Bernardo, Olivuira Galvão, Abdon Milo.nez, Almeida Barreto, Joiio
Neiva, Col'rlia de Aro.njo, Joaquim Pernambuco, Loito e Oitlcica, Rosa Juniot•, Coelho o
Campos, Vir~ilio Dnmasio, Domingos Vicente,
Gil Coulart, Mnnoel de Quait'Oz, Quintino Bocayuva, Gonçalves Chaves, Christlano Ottoni,
Paula Sou:m, Mornos Barros, Campos Snlles,
•lollquim de Souza, Joaquim Murtinbo, VIcento Macbado, Artbur Abrou, Julio Frota,
Rnmiro Barcollos e Pinheiro Machado.
• Abre-se a sess«o.'
E' lld11, posta om discussão c sem debate
~PPI'OVada·a neta rla sessiio anterior.
Somulo V, Vl

Pa1•cccros
N. 100-!895

A'·Commissiio de Marinha e Guerra foi prc·
scn te n proposição do. Camaro. dos Deputados
n. 72, do 1895, quo autoriza o Poder l!.'Xecutl·
vo n. transferir do quadro tlo Exercito c ln·
ciuir como ell"ectivo em um dos corpos mill·
tares subordinados ao Ministerio da Justiç.~ e
Negocias Interiores, no posto que j~ exerce
em commissilo, o Major auxiliai' teclmico do
mesmo Miniaterio o Alferes do Exercito, Benevenutodc Souza Magalhães.
Estudando o nssumpto, a Commissiío pensa
poder aconselhar ao Senado o. adopção do. me·
<lida, visto niio olfcnder direitos de terceiros
c mais ainda por trazei' economln. aos cofres
putlicos, a retirado. do Alferes Benevenuto
tio qundro do Exercito onde ba supernbuudnn·
ela de alUcines nesse posto •
Saio. das Commissues, 15 de outubro de
1895.-JMo Noiva,-Almci<la Barrolo.-Rosa
JunJ'or,-Pircs Ftlrl'tlirtt, ·
A' Imprimir pn.ro. entl'llr no. ordem dos tro.·
bnlliOS,
'
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N. 101-1805

S. Ex. ha do l'olovnrquo considere as suas
palavras apaixonadas, quando, so referindo
Jlodacçdo final do projecto do Senado n. 12, ao procodlmento do honrado Secretario do
do 1805, que trans{o>'O ao domínio do E.<ta· EBtado, atll'ibuiu a este bonemerito servido!'
do de Matto·Grosso divor.<os p>·op>·io• nacio- da Patrin o intuito do restabeleoor na Repu·
bllen, as praxes obsoletas da ndvocncin ndmi·
11 ac.<, situado• no mesmo E.<tado,
nlstrn.tivn, seguida com tiio maus resultados
na monarehin.
O Congrosso Nacional decreta:
o orador tom tanto mnls raziio de estar
Art. 1.' São transferidos ao dominio do contente
com essa recriminaçiio do oostumos
Estarlo de Matto·Grosso os seguintes proprios monarchlcos,
pn1•tidn francamente •los labias
nn.clona.es, situados no seu tcrritorio:
do
digno
collega,quanto
foi um dos primeiros
I' Uma casa terrea, alta á praça do Coro- a dizer no Senado que S. Ex. rüra cioito pelo
nel Alencastro, que serve de palaclo do Go- povo do Amazonas pnrlt ser um dos mais
verno Estadoal;
f~rtos sustontacuios das Instituições vigentes,
2' Uma casa terrea, de taipa, sita ó. rua 11
Mas niio se devo exnggerar a nccusnçiio
de Julbo, onde funcciona a Assemblóa Legls· feita
no ponto de se esquecer que nem
latlva;
um
só
dos ministros da monarcbin sahiu
3" Uma ensa terrea, slta ó. rua 13 de Ju- menos pobre do que quando entrara, da go.
nho, que foi outr'ora resldencia dos Ouvido· roncia de suas respectivas pastas.
res, considerada. desde muitos annes como s. Ex. foliando de advocacia administra·
propriedade municipal, sendo actualmente tiva, devia declinar nomes, citar Jactos.
occupa.da pelo Lyceo Cuyabano;
Desde que assim niio fez, deixou entender
4' Uma casa ter1•ea, sita ó. rua do Rosario, que niio oonfiou inteiramente no sou infor·
ora occupada per uma escola publica de in- mante, e, si veio á tribuna accusar netos do
strucção primaria;
Ministro da Mnrinlm, foi por um excesso !ou·
5' Uma cbacara com duas casas, situadas vn vel de zelo,
na freguezla de Pedro II, á margem esquerda O illustre Ministro da Marinha si proferiu
do rio Cuyabó., a qual serviu outr'ora de esta
ou aquella casa, para !oval' a etreito
quartel de marinheiros e presentemente se os reparos
de que precisa urgentemente o
acha sem applicação.
couraça•lo
allu•lido,
foi, sem duvida, inspi·
Art. 2.• Siio tambem transferidos no doml- rado por meti vos que
niio podem destoar do
nlo do EBta~o do Ceará. os seguintes proprios seus gloriosos precedentes.
nacionaes, situados no seu territorio:
Nem se queira attenuar a aoousaçiio, sob
Palaclo do Governo, Palaclo Episcopal, e pretexto
de que S, Ex., na direcção dos neLazareto da Lagoa Funda.
,
gocias
de
posta, ó guiado por elementos
Art. 3.• ltevogam·se as disposições em extranhos ásua
sua alta responsabilidade admicontrario.
nistrativa; a oonsura, pelo contr<Lrio, agra·
Sala das Commissões, 16 de outubro de var·se·hia, porque nada mais lnstimavel do
1895,-Manocl Barata.-Gil Goularl.-1. L. que a lnconsciencia ou o desleixo em negocies
publicas, principalmente os que de perto se
Cocllio c Campos,
com .os interesses do Tliesouro.
Fica •obre a mesa para ser discutido nn ses· relacionam
Niio
seril
nunca
um Ministro sem vontade,
silo seguinte, depois de impresso no Dlario do irresoluto, deixando·se
b'Uiar por outrem;
Congresso.
sem
experlencia
no
trato
cousas de sua
Contlnlla a dlscussiio rlo requerimento do profiS<iio, quem no pnssadodtLSaponta
serviços
Sr. Costa Azevedo, pedindo lnformtLQiles ile longos annos, na paz e na guerra,
e um
sobre o contracto para os reparos do Aguida· tlroclnlo que bastava para prevenil·o da
Inban.
fluencia dos advogados admfnistratlvoa.
Só o exemplo do lllustre Senador, que
o Sr. Pire• Ferreira-s. Ex. o hontem obedecen~o ao seu temperamento de
honrado Senador por Amazonas, bontem, na Juctador lmperterrito, foi tão caloroso na
hora do expediente, quando se discutia o seu censura, quanto ó leal na sua conducta, só
requerimento pedindo Informações a respeito esse exemplo deixado por S. Ex. na: adml·
do contracto feito sobre os reparos de que nistraçiio da marinha era sufficlente . como
carece o couraçado-24 de Maio,-dlsse que norma de proooder aos seus successores.
em lb.vor do Ministro da Marinha organisara S. Ex. é caprichoso no cumprimento do
o illustre Senador pelo Ceará uma barricada. dever ; ó uma sentlnella vlgllanto na fisca·
O orador• em observancia de um dever inll· llaaçiio dos negocies publicas. Mas o cumpri·
ludlvel, vem tomar parte nessa barricada, mente do dever nilo ileve·. Ir .,tito longe ; e o
lamentando discordar de quem na materla é nobre Senador, sem se preoooupar com as
de formalidades I'Cglmentaes,
um dos mestres maisTespeitados no Brazll. questlunculas
,,
]
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dovht se contentar com os esclarecimentos
que o honrado Senador pelo Co11rú. teve 11 gen·
tllozo. de trazet• 110 confteclmenlo do Senrtdo,
SI ante• mll.~mo do attondet• o.o pedído offtclttl do Senado, o illustro Minlstt•o fez che·
g:tr íts mãos de um dos Srs. Senadores os dttdos com que se quot• oscbtrocot' o nssumpto,
não e Isto motivo partt censurar. o pt•ocedimento do bonratlo Ministro foi todo de attenção o solicitude,
Ello tet•-se-hla dirigido mesmo ao digno seMdot• pelo o Amazonas, si este se lmnbrnsso de
escrevor-lhe uma carta, pedindo as Informações desejadas, afim de se habilitar a um
iuizo mais segut-o á respeito.
Não havendo, porém, esse antecedente, era.

..
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tt•os motivos do ordem superior pódem coocorrer em favor de umo. preterencla, motivos
que só pódo avaliar bom o proprlo 1\llnlstro
no estudo attento e solicito de todos os dados
que estejam ao seu alcance.
Es,a evontua\ldn.de do um futuro rompimenta com osso. ou aquello. potencia europóa,
não ó de tamanho peso que nos leve a modifioor a conducta governamental e n.dmlnlstratlva; pois ahl está o ltorolco exemplo do
Cuba, que com um punhado de brttvos arrost.a com exercito formidavel. A Naç[o Brozilelra estít em condlçües muito mais vantajosns para. ropelllr devidamente qualquer
tentativa contra o. sua soberania.
Espera, pois, o oro.dor que, no caso de não

muito natural que o Ministro ucousado, nesta ser retirado o requerimento, proceda o SeCaso., Sll entendesse com outro Sonttrlor, sem nado na o.ltura de seu crlterlo, não o approque tlo.hi resultasse motivo justo de queixa vando.
do. parte do honrado Seu.dor pelo o Amn.- (O Sr. Presitlen te comparece, o assumo a
zonas. ·
presidencia.)
Mas S. Ex. Insistindo em n[o retirar o
seu rcquot•imento levou il conto. do Governo O So•. Costn Azevedo (para uma
a.s considerações que sobre presentes o futu- e:cplicaçr1o pessoal)-Sr. presidente, forçn.do a
ros o.ttrltos internaclonaes n.dduziu o Sr, dizer
muito pouco, porque nao tenho o diCa.tundo., quando, realmente, este Senador, reito de
fallar mais outra vez sobre o requeassim se externnndo, não foi portn.dor do rimento,
de pedir n palavra para uma·
pensamento otnclnl, fullou em seu nome ex- c:cplict~ç<<oacabo
pa.,oal, e devo, pois, me restringir.
clusivamente.
Bem lamento, Sr. presidente, que o honComo amrmou um de seus preopinantes, a rado
senndor pelo Piauhy, que o.eaba. do senpreterencia. do estabelecimento constructor tar-se,
tivesse attrlbuldo ó.s ligeiras considedtt Aliem anho. se justifica plenamente, ó mais rações que
hOntem apresentei, primolramente
vo.nta,josa. sob todos os pontos de vista.
umo.
tal
ou
qual desconftanQ& do. problda,le do
A ob.lecçilo de demoro. de tempo, visto ser actual secretario
de Estado na. administraçiio
o armamento da casa Armstrong, n[o pro- da
marinha,
quando,
si S. Ex. tivesse tido
cede, por que tudo está previsto no respeao quanto disse, veria que ao
ctivo contracto, que comprebenrlens diversos outraattonçiio
do que .iulga assegurei que nunca
hypotheses que hontem foram formuladas na contrario
houve de S. Ex. que pudesse de qualquer
tribuna. Tempo. despeza, outras convenlen- acto
cias, foram garantidas, como n[o podiam dei- modo marear-lhe a probidade.
OSn.. PmJ;:S FEn.R.ElR.A.-Foi Isso mesmo o
xar de ser.
Os estaleiros lnglezes n~o siio os melhores que eu disse.
do mundo; os abusos nilo faltam, para que 0 Stt. COSTA. AZEVEDO-EU dill!le mais: disse
se lanha raziio de desconfiar dei!Sil. no- que nunca ouvi accusaç[o alguma contra a
meada..
prob\d;rdo do honrado Almirante Elisla.rlo J.
A este respeito, a opiniao do orador é que Barbosa,
jÍl ero. tempo de nos emanciparmos da Europa
OStt. P!R.J;:S FER.ItBIR.A-Eu sustentei isto
no tocante ó.s construc~ões nnvaes.
Quanto á convocuçiio nominal, entendo mesmo.
que niio e muito razoavel se dirigir o Go- OSn.. CoSTA AzEVEDO - Eu disse apenas,
verno a umo. e outra cnso., quando annuncia- sr. presidente, que acreditava que S. Ex.
das as obras a. ctrootuar, mediante concur- por natureza e n~o Intencionalmente, estava
rencia, viriam os lnlet'Cssa.tlos que. sujeitan- representando o papel de alguns Ministros
do-se t\s condições constantes do edital, olfe- do tempo da monarchia, que tambem fracos
recorom melhores vantagens.
pot• natureza e inconscientemente, se deixaA oxperioncla tem aconselhado, talvez, vam levar pelas espertezas da advocacia
pt•atico.s diversas; mus, mesmo assim, o MI· n.dmlnlstrntlva.
nlstro, sciente de todas as clrcums!Ancias do OSn.. CoELno RoDmom:s- Que é umo. se·
o.ssumpto, nilo é obrigado a acceltar o con- nllorn. muito poderoso..
tr.cto monos dispendioso,
· Niio ha sómonto a pondet•açiio de conve- 0 Sn. COSTA AZEVEDO-E tão poderosa q_ue
nienclas de ordem Internacional; muitos ou· apezar de tantas vozes ter o paiz, pelos org"os
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de publlclrln<lo, JlOias reelamnç1ios dos ropro- Pois bem, si islo ó tilo simples, si o Govot•no
sontantos d~ Nacilo, a atacado, nunca deixou niio oncon tra a monot• con trat•lodndo em satis·
do ter força, •m e•rto~ por lodos, nos Min lstros Jitzor a osso porlldo do lnlbt•mnçüos, porr1uo
da monorchio..
deixar o Senado de rlar uma domonstraçilo no
O mesmo succedou no tampo do Governo publico, ao Palz que nos conrompla, do que
Provisorio e ainda ost.tl imperando. Creio que confia no Governo npprovando o requorlmonw
posso dizer que nos primeiros dias, nus pri· que nii:o pede mais do que nqulllo quo o pro·
me iras semanas 0 nesses mozos do vida da prio Secrotai·io de Estado, adeantnndo-so, jtl
Republica, a advocacia administmtiva se col· trouxe, o que nlio podia pt•atlcar, porque o
locou em ponto de assombrar 0 esmorecer e Congresso Nacional só com uma antoridttdo
todos ·os Brnzileiros, sinceramente correctos a do ~xccutivo se pódo ontentlor dh•ectamonte,
probos.
a do Presidente da Republica! .••
Todos sabem as grandes fortunas crendas . O Sn. PnESIDENl'E- Peco licença no !iODem virtude de t~l advocacia nesses primei· rado Senador para d!zor-lhe que, pelo regiroa eerlodos da Repub!lon.
monto, isto nao ó rlgoroanmente exacto ; os'
Nao ba quem o conteste: o si houvesse Ministros podem se Communlcat• com as com·
uma eontestnçilo, poder-se-hia immedlata· ml><ües e com os Senadores, para fornccet•cm
mente apresentar declinando factos e pe•· osclnrecimontos que tbrem pedidoa.
sons que confirmariam quanto dito.
O Sn. CosTA AzEVEDO -V. Ex. ntten<la :
Ninguem prorosta. E' J\\cto.
«esclarecimentos quo lhos forem pedidos» c
O que ha, pois, de admirar que um Senador ainda niio houvo pedido; porque nüo acredito
d s d
desconfiado pelo conhecimento que tem dos
1
· ·
~ 't
negocies dn Repartiçilo da Mnt•inha, conhe· que o 1\Ont'n o ena or pe o Ceara tivesse ei o
cimento talvez niio multo oomplew, mas pedido de cousa alguma sobre o assumpto, tii:o
muito approximndo da verdade, queira indn· pouco o honrado S"nadot• pelo Pinuhy, para
gar do secretario de Estado, que ó muito di· que o Ministro o Secretario do Estado viesso
gno, 0 que ha pois de admirar, repito, que em pessoa ao Senado ofi'ereccr·lhes esclarecimentos niio ainda podidos.
um Senndot• assim preparado desejo, para bem Si o honrado Mlnistt•o assim ofi'crecora,essas
cumprir seus deveres, e devores tão impor· lnfot•mações, foi poucol\visado.
tantas, qunes os de resalvar o mais possl- Logo, "minha pt·oposiçüo esttl de pó, é cor.
ve! o dispendio dos dinheiros publlcos, VO· recta. S. Ex. nilo podia trazer as intbrmaçües
nhn. ofi'crecer um requerimento de Informa·
t
t d
d
çiio, sem Intuito opposlcionista, mas tilo SÓ· aue ;•ouxe, mos ran o menos. seu gran e
mente, para poder, tendo por base essas in· os~jo do dar conhecimento go neto, do que o
formações, fazer um juizo 0 poder sahir cm emr~nbo d.e evttar ~ d!ac~ssao delle.
defesa dessa administran,ilo, quando nccusada Nuo l,lnVIn rece~1.do ,!_linda o Prosldonto da
de despender mal os dinheiros da Republica, Republica a solimtaçuo, a Monsagem do
deante dos continuados peditlos •lo croditos Senado, para que viossem as inlormaçüos c
e que assoberbam jó. os recursos do Thesouro jú. o Senado as tinha em milo de um de seus
da Uniilo!
mombt•os.
Que !ta de admirar, pois, que fuça um re- O SR. Pmms FEnREIRA- Foi es~' a rnsilo
·
querimento, quando no apl'Csontnl·o fui o por que vlcrilo partlcularmenro.
primeiro a declarar que não mo levava ln· O Srt. COSTA AZI<VEDo- SI vioriio assim, ó
tultos de opposir;ii:o e fui atri a diz"r que a que S. Ex. tem a convicçi'io de que niio h:t
probidade do Secretario de Estado da Ma· inconveniente etn trazer tues informações ao
rlnha era provorbiU I
publico e desde que tiS deu sem reservas.
0 SR. PIRES FERREIRA-Disse•O hontem e Ora, porque quem póJe a8sim proceder n[o
boje o repitlo.
ha de Pi'Ocerler ro3ularmente pela apresenta.
O Sn. COSTA Azt:vmoo-E o rllsso quando çiio das informaçues, podidas em virtude de
um neto de votaçilo do Senado 'I
apresentei o pedido do imformaçües.
Porque, pois, este açodamonto do crear Declaro que niio me melindrarei do cnhlr o
barricadas afim do evitar que pos~' haver fa· requerimento: o Senado voto como entender,
voravol votncilo do roquorimonlo, que tanto nln~:uem mais do que ou rcspe!tarti. sua vonilo póde ser encommodo !LO Governo que os tação: mas docllLro tambem que, procedendo
proprlos honrados Sanadores pelo Cenrit o assim o Senado faz ILcroditar, e é contra isto
pelo Piauhy, asseguram, que o Governo que prorosto, que nüo sou .sincero (nrTo
apressou-se a lt•azet• as informa~;oes de quo apai(flla.<), depois das mlnlin~· expllcnçüos do
cogite!, para que ficasse o Senado sciente dn- que nilo levava intuitos· de opposiçiio o SÓ·
qu!Jlo que o Senador que apresentou oJ•equo· monto de conhecer o modo ponquo ó adml·
nlst~ada a Rop~rtlçiio dn Marinha.
rlmento, dosojava saber 'I
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Em todo cll.'lo sompro ltoi do ter recursos,
mns tn.lvez tnr1lhunento, para. conhecer do.
mnrclla de•sa ndminlstrn(ão.
o honra<lo Sanador pnrcce que suppoz ttôr·
nw entre a espada o n parede q<mndo me
pet•guntou por quo HO foliava em a<\vócncia
ndmiriistr~ttvn. não declarava ao Senado
qu~os 8ilo os advogados.
I · um a part 0 •
O Stl. PmE~ F•I'RUElltA 'a
O Sll. CosT,, AzEVEDo-Que necessidade
lu.via de sabor os nomes! O que é necessnrio
ti sabet• so existe, porque, sejo. a advocacia
administrattva praticada por A ou por B, os
resultados são sempre contrarias no interesse
do Theso~ro da U~ião.
Tenlto mformnçuos do alguns nomes, mas
sabor ató onde olle~ estão etrectlvn~ente exercendo o seu olllmo, faz mut!a d11ferença ;
quando eu tiver certeza. do matares esconda·
los os trarei no conhecimento <lo Senado,
porque julgo que a maior puniÇiio, que podeviam tor esses que arrastam os ~!inistros de
naturesa traca a miLOS actos, seri!L a dcclin,!'·
çilo dos seus nomes per.,nte. !L Ropresentaçao
Nacional.
Eu não fugit•ia ó. responsabilidade; não sei
o que ó recuar na linha do dever o, quaesquer quesqjam"" barricadas que se ponham
cot•tando esse caminho, hei de transpol·~·
Sr. presidente, sento-me, porque a ex~h·
cação pessoal estll daria. O Senado acredttc
que, quando apresentei o requerimento de
informnçües, n[o mil'ei fl1zer oppnsiçiio ao
Governo, que não tenho leito até \toje; não
tive em meu te que houvesse improbidade da
parte do Secretario de Estudo; mas tinha rn·
zões bem fun1la.flns JlfLl"~ crer .e 1h.zer s~1ber• no
Senado pela nprosontnçaodll.'l mform~çucs qt~e
hn. el!t~ctivo.mcnte, inft!!izqumt~, .a. o.dvocn.cm.
administro.tiva, perante o M<mstro da Marinhn.

o Sr. CorrL;n

de ~rnu.lo

Sr. presidente, parece-me que o honr"" o So·
na<lor pelo Amnzonll.'l nii.o tem razao para
coUocar a quc•tii.o no terreno em que a cal·
locou. S. Ex. disso: si o Senado rogo! ta r o
requerimento,.,
o SR. CosTA. AzEvEoo-Não ficarei melin·
dt'!ldO,
O SR. CoRRb:A DE ARAUJo- Si rejeitar o
requerimento, reconllccoró. gue nii.o fui sin·
coro quando o apresentei. ~no \ta tal; a. re·
gciçii.o do requerimento nua Impo1:~ra o
reconhecimento !lo que S. E.'l:. dotxou do
ser sincero {ttJJOiarlo); o. sincer!do.do de S. Ex.
estU. acima de qualquer snspmU..
s. Ex. <lisse, quando teve occ~iilo do fal·
lat• pela primoit•n voz: tenho "!"o de que o
governo contratou a rcconstrucçao ou os ro·
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paro• de que carecia o encouraçndo.Aquida·

bctn, hojo Viutc u Quatro dfJ :Alaio, com uma

casa nllcmii, dando mais 42 ry; do que o preço
pedido pela coso. Armstrong.
Por este motivo, zeloso pelos dinheiros pu·
bl!cos, veio no Senado pedir informações.
O !Ilustro Ministro da Marinha por intcrmedio do ltonmdo Senador pelo Ceorü. prestou
csso.s in lbrmnçües.
Dell~s se evidencia que, longe do bo.ver
um augmento de 42 'f,, Jta uma dllferençn de
cento e tantos mil fr~ncos cm f~vordo con·
tracto leito pelo governo, além da ditrerença
do prazo.
o Governo o.ununciou o recebimento de
,propostas, estabelecendo o.s condições metlio.nte as qnacs o\evio.m ellns ser formuladas.
Do aceordo com o edital foram apresenta·
das seis propost,s.
A propo~ta preferida foi a. da casa « Vul·
can » de 1 417.000 francos; a proposta da
cu.sa Armstrong, caso que o nobre Senador
entende que devia ter sido preterida, foi do
1.553.000 t~ancos.

na. pois, entre as duas propostll.'l uma
ditferençn de 130.000 francos, logo em vez
de um augmento de 42 •;,. ha gramle dift'e·
rençnem favor do Thesouro.
!testa a honorabilidade da casa contractan·
to.
Nilo conhoeo nem a casa Armstrong,
nem a casa VÚ!can, e de passagem direi que
mmbem mio tenho a honra de conhecer o Sr.
ministro da marinha; t'ollo unicamente por
lnt'ormaçúes que tenho, e pelo estudo que 1lz
destes papeis que hOntem examinei.
ACredito que o •overno, que tem na Euro·
pn uma commissâo no.va.l, niio iria contra.·
ctar o. reconstrucçii.o do Vinte Quatro de
Jllain, com uma caso. que niio inspirasse conliança.
Nrlo vejo um f~cto qunlq'!or pel~ qual se
possa dizer que o governo nuo deVIR contracto. r com esta. casa.
Havia nntecedontos que lnhlbiam o gover·
no de contracmr com uma certa cns~. porque esta niio havia cumprido ó. risca contra·
cto anterior era a cns!l. Forocs & Chantiers,
mas contra. ~ casa. a.Uomü., no.ilo. se articula,
0 "overno niio tinha motivo para excluil·n.
Zelando os din !toiros publicas, o tendo uma
proposto. de menos 130.000, ·francos, além do.
t•etlucçiLo do tres mezes no prazo, parece que
o gnvorno devia. pre!eril·a.
N<io se trata de constt·uir um encouroçndc,
mas simplesmente de concertos.
Pois, seriL a casa Armstrong n unlcn cnpaz
de concertar um encournçado I
0 St:. COSTA AZEVEDO- Eu nüo disse isso.
o Sn. CoRn;;~ DE ARAUJO- Nem eu digo
que v. Ex. o disse, mil.'! V. Ex. pensa que
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não se devia contractar com outra casa que O Sa. CoamlA DE ARAUJO- Si isto ó vernão a Armstrong.
dnde ...
OSR. CosTA. AzmvEDo-Porquo anho mais O Sa. CosTA AzEnDo-0 que eu asseguro
caro,apezat• das clCras que v. Ex. leu.
ó vordado.
0 Sa, CoamlA DE ARAUJo-V. Ex. Dilo tem 0 Sll, ComulA DI~ ARAUJo-V, Ex. diz que
raziío. Attenda V. Ex. ao seguinte.
provavelmente ficará mais caro.
Pelas bases estabelecidas para a concurren· o SR. cosTA AZEVEDo-Nilo digo provavolcia vô·so que o Governo pediu que as pro· monte, digo com certeza.
postas fossem feltns mediante as seguintes
condições: dlscrlm!nando-so o material, a müo O Sa. CoRmlA DE ARAUJO- V. Ex. alllrm<L
·do obra, ntó por hora de serviço, e o machi· que o Thesouro ter•• mais tarde do pagar mais
nlsmo novo, assim como o bonollcio que" do que a quantia que se estipulou 1
casa devia ter.
O S~t. Cob'TA AzEVEDO- Mais do que podia
O SR. COSTA AzEVEDo-Mas falia de arma- custar si a casa contractante fosse aquolla
monto 'I E' a mesma casa allomii quo tem que eu disso.
de fazer a mod!Hcaç[o <lo armamento 1
ó S~t. Coa~t~A DE AltA UJo-Estlmo muito
O SR. CoaR>;A DE ARAUJo-Naturalmente a ou vil•" declnra<;ilo do V. Ex. A casa Arms·
casa allemã contractou tudo ; c o que olla trong fez a sua proposta para contractat• por
níio poder fazer, conti•actarà com outra !.553.000 francos, Jt casa Vulcan fez proposta
casa.
para contractat• por 1.417.000 francos. Quet•
o sa. COSTA AT.EVEDO _ Não apoiado ; em uma proposta, quer em outra, estiío
contractou 0 concerto indepedentemente do incluidos os bonoOcios. Si pelo contrato feito
o Governo pagar a casa Vulcan mais do
armamento.
1.417.000 francos, eu acompanharei o hon0 Sa. CoRRi;A DE ARAUJo-Acredito que, rado Senador na accusação que promover
si se foz assim, ó porque se não podia fazer de contra o ministro da marinha. Mas como
outra maneira.
affirmar previamente que o Govet•no ba de
Nós temos uma commissãonaval na Europa pagar mais do que está estipulado no contraque organlsou as bases para 0 coutracto; ae cto, porque? Que da~os t~m o nobre Senador
accordo com essas bases fot•am apresentadas para semelhante affitmaçu.o?
as propostas; essa commissão emlttiu parecer , O Sa. CosTA AZEVEDO- Evidentemente,
sobro elias ; e além desse parecer, o Governo porque uma das verbas de grande custo ó a
teve aqui o parecer do Contra·Almirante gra· da modificação do armamento.
duado Joilo Candido Gulllobel.
o sa. CoaR~A. DE ARAuJo -De duas uma:
De o.ccordo com todas estas informações foi ou a modificação do armamento de que ca. que o governo contratou, em condiçõe~ van· rece o Vinte c Quall·o do Maio está lncluida no
· ·. tàjosas para o paiz; ni!o só pela economia de contrato, ou não está. Se niio estll, o Go·
cento e tanto~ contos de róis sobre a proposta verno hadc contratar com a casa Armstrong,
da casa Armstrong, como pela reducçao de si ó essa 01•sa a unica que o póde fazct• cm
tros mezes no prazo para o concerto.
melhores condições.
Niío vejo, pois, motivo para o honrado se· o SR. CosTA Azi;VEno-Mas fazendo-o a
nadar accusar a administração da marinha casa allemii,custa mais do que na Inglaterra.
pelo contracto, que acaba .de tazer·se. Co~ 0 SJt. ConR~A DE ARAUJO-Mas 0 encoUI'aquc fundamento se póde clizer que o !"imstJ o çado, depois de concertado, irá á Inglatcl'l'a
da marinha foi embaldo pela advocacta adml· para receber 0 armamento.
nlstratlva 1
·
.- d
Si ctrectivamente o contracto accusasse Acho que qualquer que seJa a perfeJçao o
uma dl1fcrença contra 0 Tbesouro de 42 "/.. , armamento, elle póde ser collocado no navio
como informaram ao honrado senador, S. Ex. depois que este estiver reparado.
teria razão. Si houvesse essa dilferença eu O Sa. CosTA AzEVEDo-Não apoiado; não
tambem diria que o ministro da marinha se po•lem completar as obras do A~uidaban,
fora embaido pela advocacia administrativa; sem QO mesmo tempo se entrar n" collocaçiio
mas eu leio o contracto c vejo que em vez de do armamento.
let• havido prejulzo para o Tbesouro, houve o SR. CoamlA. DE ARAUJo-Eu niio posso
vantngem, houve economia de dinheiro e de affirmar que o armamento esteja lncluldo ou
tempo.
não no contmcto ; o que ou digo ó que o con0 Sa, CosTA A?.EVEDO- E' apenas proble· tt•acto que o goveno ·t'ez, mediante as bases
matlca essa dl1rerenca a fuvor· sahlrá mais' formuladas, foi nas melhores condlcões, por·
caro.
'
que lmport~ uma dilfercnça para menos, em

~.
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dlnhe!ro,do cento c tantos contos, e em prnzo,
de trcs mezes.
0 Sn, COSTA AZEVEDO-E' importante saber·
se si a modifiCD.Çi\o do armamento estn ou ni\o
lncluida no pedido do propostas. E' essencial,
porque ó uma das causas de malar pondcraçilo. Isso, V. Ex. não pôde saber pelas informações que tem ; eu peço informações e
nilo m'as dilo.
O Sn. Coan~A DE AnA.UJo-Pelas informacõeM gue tenho nilo posso affirmar si a modiftcaçn.o do armamento entrou ou não no contracto. Eu acredito que entrou, porque
acredito quo o contracto foi feito para todos
os repat'Os de que carece o encouraça•lo,
inclusive o armamento. Mas o nobre senador
diz que não, que o contracto foi feito exclusivamcnte para os concertos, e que nilo se
cogitou do armamento.
Pois bem ; para os concortos o contracto
feito di> uma economia de cento e tantos
contos c de tres mezes no tempo. Quando
se tratar do contracto para a mOillflroQão
do armamento, o govet•no procurará contr!ICtar comquem melhores vantagens o1!erecor. (,1pMtcs.)
Entilo a Italla, a Allemanha o todos os
outros paizes mandaram fazer o seu arma·
menta na casa Armstrong 1
O Sn. cosTA AZEVEPO- Essas outras casas
não podem fu.zer proposto. para a construccilo
e concertos de navios dessa forca. inclnlndo
0 casco, as macbinas 0 0 armamento.
O SI\ •.To.\lmt CA.TU:oõDA dn um aparte.
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gmcnto •le despezas, a nccusnçiio ó prévia, ó
anticipada, carece do fundamento.
Sei, Sr. presidenta, que tem havido advocacia •vlmln!strn.tlva, mas eu creio que o
honrado Senador pelo Amazonas, V. Ex. e
todoo bilo de reconhecet•, que sii.o muito exa·
geradiiS as accusações que posam sobro os
advogados administrativos.
Nilo sou ma.ís advogado nem administra·
tivo, ncmjudiciario; miiS, devo dizer-ouvi
repot,idas vezes multo gravas aocusaçiies contrn. a advogacia a•lmínistrativa, sempre,
porem, 1c~ considerei destítuidas de tundn.·
menta; conheci advogados, que passavam por
advog11dos administmtivns, dos mais notaveis
c que morreram, legando apenas a m!seria, a
pobrcsa u. sua liLmilia,
0 Sn. ComuiO E CA~tros-Quc houve advogados administrativos, ni>o ha duvida.
O SR. Conm:,, DE A"AUJo-Não acredito
nas grandes vantagens da advocacia adminís·
trativ11.
Sem fundamento, sem motivo plausivol,nitO
farei nunca accusaçiio de que este ou llljueUc
funccionario to! induzido a praticar este ou
aquelle acto em consoquencia da advocacia
administrativa.
Jll disse aqui e repito hoje : gosto muito de
julgar os outros por mim, do collocar-me nu.
posiQilo daquel!e~ o. quem quero julgar.
(Apartes·)

Si eu tosse o Ministro da Marinha, é. vista
destas informaçiies, teria feito o contracto
com a casa Vutcan. (Muito bom.)

(Ha ouwos apnttes o o SJ·. Presidente '~e . .
clama atlcnçl!o, dJ.:cndo que quem catd com a O Sr. Oostn AZevedo (]lola orpalaora do Sr. Senador Corrfia de ArmUo.) dem)-Sr. presidente, a questilo Jbi collo·

O S~. COSTA AzmvreDO - Apenas pretendi
orientar a discussiio.
O Sr•. ConnfuA DE ARAuJo- Estou certo de
que V. Ex. quiz orientar·me e agradeço·lho .a
informação.
·
Mas, creia o nobre Senador que nilo estou
convencido da justiça da accuaação que
S. Ex. foz ao I!Ovcrno por ter proferido fazer
o contracto com a casa aliemii,
Pelas informações, pelos papeis, que aqui
estilo, vejo que lia uma. grande dill'erença
quanto ao tempo e quanto ao preço em favor
ua cnsa proferida pelo governo.
OSn. CosTA AzEVl!:DO- Póde verificar-se
o contrario.
OSn. ConmlA D}J ARAUJO- SI vorlficar·so
o contrario, si c1!eet!vamente o contrncto
feito der em resultado augmcnto de dc.•pezo.
parn os cofres da Uniilo, cu confessarei que
V. Ex. tom raziio para Me usar o ministro.
Mas,· emquanto nilo se verificar esse au-

cada em tal ponto, que eu desejo que os hon· ·
rados Senadores, votando, definam a eua po·
slçiio.
Pe1·mitta V. Ex. 'Luc eu affirme que a
importanc!a do. votacao nominal, que ora
rectueiro, deccom> do direito que pt•etendia
exercer de obte~ inl'orm~ções pelos meios re·
guiares e da opposiçilo que se fez a concessiio
da reallzaçilo desse direito.
Quasi que foi posta a questão no terreno
de confiança.
Niio mo cnaommoda a rejelçilo do requet•i·
manto, mas eu des~~>va que a votaçilo ibssa
nominal, p~ra que se saiba quaes eão aquel·
!es que pensam, que voto.ndo o seu requeri·
menta, vota·se contt•a o Governo.
O Sa. Goos n11: CAS'l'no-A votaciio niio
póde ter essa slgnítlcaçiío. (Apoiados,)
Posto a votos é l'Ojcitado o requerimento
verbal par~> votaçilo nominal.
Posto a votos ó l'l\ieitado o requerimento,
pedindo informaçüas sobre o contt•acto para
os t'llparos do Aquiclaban,
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O St•. Coelho Roclrlgne• (para d<mte do Exercito, em um tl'ibunai de julga·
uma c:»plicnçao pcssoa!)-Sr. prasidanto, pedi monto de m•imc.< militares, que nada tem do

de foJ•ça ai·mado.!
Antigamente, os membros do Supremo Tribuno.! Militar tinham 100$ de gro.tlfica(iio,
que foi elevada. o. 200$. Po.ssondo em 1803 o.
lei de organiso.çiio do referido tribunal, dan·
do o direito aos seus membros it percepção
do soldo o mn!s vantagens, como em etrectivo
serviço do Exercito, fui ver, na lei de I de
novembro de 1800, quaes siio essas vantn·
gens, e encontrei para o Commnndante de
Exercito a gratificaçiio de 12:000$; para o
commandnnte de corpo de exercito a de
7:200$ e para. o ,\judante General a de
8:700$000, etc. ·
Si a gratiftcaciio de 12:000$, que so dit
aos
membros do Supremo Tribunal Militar,
ORDEM' DO DIA
se desse lambem ao Ajudante General do
Exercito, nada diria; mas dar vantagens de
Entram em discussão uni~. com o parecer commando de Exercito a mnrechaes refor·
da Commissiio de Finanças, as emendas do mados, é demais; é um abuso mquo.Jifico.vel.
Pergunte ao honrado Senador pelo Piauhy:
Sen~do á proposição da Camal'a dos Deputados, n. 33, de 1895, que ftxa a despeza do quando o Governo precisar de um Marechal
Min!sterio da Guerra para o exercício de para commandar em cberc, qual será a gro.•
1896, emendas a que aqueila Camnra não deu tificnçiio deste Marecbo.l1
De 12:000$ não póde ser, porque já se paga
o seu assentimento.
a todos esses MarechllBs este. gratiti~çilo. '
Pergunto mais: quem eommando. os cor·
O Sr. Pire" FeJ•reirn combate a pos de Exerci to, é algum General de Brigado.
emenda ~prcsentad~ pelo nobre Senador pela ou de Di visilo1 Niio, é ·a um Mo.r•echal a quem
Parahyba,porquo a Constituição m~nda cqui· compete,
:parar os vencimentos dos officiaes de mar o Exercito. por lei, os commandos de corpos do
torra, e uma lei posterior determino. que os Entre os Marechnes tira-se aquelle que
Almirantes só tenham a gro.tifi~ção de com- deve
commando.r o Exercito, e é este quem
mando em chefe.
dove ter essa gratiticaçiio de 12:000$000.
O orador pede o. collccção do leis do Governo
Provisorio, e, sendo satisfeito, lê a tabel!o. das 0 Sn.. PIRES FEn.REin..l. dó um aparte.
gratificações, observando depois, que com- 0 Sn.. ALM8!0.1. BARRETO- No tempo do.
·pet!ndo ao Almirante a gro.tit!cação de com- guerra de Paro.guay ; o exercito só tinha um
mundo em chefe, ó justo que, sendo nomeado marechal ; }Jorém ho. pouco tempo foi o
para uma commissilo coJ•respondento óquolla, numero elevado a quatr•o.
tenha e. gratlficaçno tambem correspondente. Aquelle que estiver o. frente do. força arO orador expli~ o modo por que o Poder mada.. commandando todo o exercito é quem
Executivo procedeu na equiparnção das grn.- tem direito a maior gro.tift~ão ; mas a quo
tlft~s em obediencia a Cpnstitu!çilo, ex· compete hoje aos membros do Supremo Tribu·
]lOndo as razões por que niio pó de ter o Ma· na! Militar ó de 7:200$000.
rocha!, commandanto de corpo de exercito,
l!ratlflcaçiio diverso. da que tem o Almirante O su. Pmms Fm1mmm,: dit um aparto.
"'lmmando.nte cm chefe, sondo nmbo~ mem· oSilo AL~!EIDA BARIIETO-V. Ex. mesmo·
me ajuda. Dig~-me :quem é que commo.nda.
bros do Supremo Tribunal Militar.
Nestas condições, niio acha justo que o boje corpo de exercito 'I V. Ex. não me
Senado sustsnte o. emenda, que foi aqui ap. aponta um só Marechal com o. gratificação de
provada, Elia olfsnde directamente direitos commando do corpo de exercito.V. Ex. nilo ó
adquiridos. e faz verdadeira injustiça, niio ho.· ~paz de responde!', não .aponta um ; tortos
"Vendo razão para ser praticado. pelo Senado. es!iio no Supremo ..Tribunal Militar commandando exercito.
O Sr. Almeldn Dnra•eto- Sr.
Tomos uma !oi que ma~~ ó:8 gratlfi~QÜOS
'(lre•ldonte, ~dmira, e•po.nto. mesmo, que um e ó clarissima: cumpra-silo. lei. O sel'Vi\•O do
Oonoral do Exol'Cito venho; dizor ao Senado- Supreiiio Tribunal niio se· pótlo comp<LraJ'
que os Ministros do Supremo Tribunal Mili- com a responsabilidade de commando de ex·
tar tcem direito ás vantagens do Comman· OJ'elto e neto mesmo de corpo do exercito ;
a p~lavr~ p~r~ d~r a explicação do voto qua
do dar.
Em regra não nego informações podidas
pelos nossos co!lcgas om mnter•ia que interessa
a administrnçiio pubil~. o na hypothese,
tratando-se de uma!questão technica, lovan·
tada por um protlss!on~l da compotencln o pro·
bidado do . hom•ado Senador, eu não tinb~
meios, som incoherencin, de fugir• a osta regra do mou procedimento nost& Casa,
E' posta em discussão e sem debate appro·
vada. a re<lacçiio fin~! do pr.>jecto do Senado
n. 40, de 1805, que auto1•isa o Po<lor Executivo a inte1·vir no Estado do Sergipe.
acabo!
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portanto, nenhum dclles tem direito ó. gr<Ltitlcaçiio que compete tLcomm:~nliodc exercito.
Em outros tempos, so contontavn.m com o.
gratitlca~~ü.a do 200$. ho.io nii.o sei o. razão do
estarem percebendo I :000$0001 !
O S~t. Pr::Es FE~tltEIRA- Por causa das ac·
cumulnçües que linh•m.
OSR. AL>IE!D,, B.\lt!tETO - Niio sei; pelo
monos ou nunco. n.ccunmlci; n:io recebia.
siniio o que me competia por lei. Si cu estivesse funccionandc no Supremo Tribunal, pc·
diria ~ci<Lrccimontc sobre o avise que mandou n.bon~tr essa gratificação, porque niio tinha direito n. olln, em vista da lei que rego o
o.ssumpto.
Eu só quero recobor aquillo que me compete como marechal do Exercito, som 1\lvores
do Governo.
A lei •lo l de novembro de 1800, que equiparou as vantagens que devem ter os otficiues
de todas ns graduaçücs, diz: que o marechal
commandantc cm cheCe do f!:xercitc tem
12:000$ de gr.•tlficaçiio, e o m~rechnl co1!mand~tnlo do CO!'po 1lo Exercito tem 7:200.$ do
gratiiiCILção. Como ó, pois, que so quer dar a
lodos os marcchacs 12:000.} do gratitlcação 'I
O SR. PmEs Ft~JUtEJitA dó. um n1urtc.
O S~t. At..,!IOIOA B.,lt!tETo-Não venha V.Ex.
sophismar a lei porque clla ó clorlssima.
O S~t. PmEs l'E~<REU<A- Siio recursos do
at•gumentação, que cu niio tinha aprendido
ainda.•
0 Sn. ALMEIDA BARRETO-EU nilo ·sophismo ; fnllo n. lingtHLgcr,l do soldarlo, que f:Ó
sabe dizer a verdnde no paiz. c áquelles que
presentemente me ouvem, c nada. mtlis. V. E:c.
ií ~ue quer torcer a lei, mas niio bn de torcel·a. Ui ga-me V. Ex. : quem commnmln. o
Exercito 1
O SR. PmEs Ftm~<Em.-- Aquclle que Cür
nomeado pelo Governo.
0 SR. At..,!EIDA BARRETO-A quem compete
dc.dil·oito c pela lei com mandar um corpo do
Exercite 1
O Sn. PmEs FE~tltEtltA- Pelo orgnnisação
actual, a um mnrochul.
O Si<. At)IF.!DA BA~tt:no-~!ns qnn.l óo ma·
rcclml quo l'Ccc~c hoje n. g1·ntlflcnr,ão •I c com~
mando de corpo do Exercito '! Niio ha. um s1'1 ;
todos cl\cs recebem como commandantcs cm
chcfo tlo Exercito, 12:000~! ScriL reguhw isto't
E' Dl!CCSStll'io que as cousa:; entrem nos seus
c\xos,o que C!ula um so contento com a. gratifica~iio que lhe compete. Tudo mais ó uma ex·
torstlo 1Citn.' n.o suor do povo. E' nccossttrlo
que so ncllbo com este abuso. O Govet·no n•1o
precisa do novas lois, porque as que oxistom
siio clll!'lsslmns.
Santulo Y. VI
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O Stt. Pmt~s FE~tltP.IRA dá um aparte.
O S~t. Ar.>tE!D.\ B,\ltllETO- Faz· mo lembrar
o que se deu na Constituinte com a quostilo
do su!Jsidios •le Senadores o Deputados, em
que o Senado foi lesado. O Senado foi sempre
considerado como uma corporação mais mode·
rnda, e tinha maior subsidio do que a camnra dos Depuu..los; mas appnrecou uma
omen·la. do brinclUlcira, igualando os subsl·
dios. Como o numero do dcpuQ>dos era muito
superior ao dos Senadores, a emenda passou
pO!' dous Votos; e entre os que votaram a t'aVOl'
cs acam os Srs. Lui: Dcfr,ftino e Ubaldino do
Amaral 1 Scna.dorcs.
O Stt. COJ<r.no E C.-Mros -O Sr. Ubaldino
do Amaral votou contra.
o SJ<. ,\LM"IDA R.\ltlll~TO- Votou" ravor.
0 que Ó certo, Ó QUC se pedia, que para igU[L·
lat' o subsidio, se iliminuisso o dos Senadores ...
O S~t. QmNTlSO BocAYUVA-E cu apresentei
o projecto nosso sentido.
0 Sn. ALMEII>A BARRETO,, . mns as cousns
corrm·am com se sabn, c o subsidio dos
Dopuln•los é que Cai elevado para Igualar ao:,
dos Senadores. Foi o que se deu com as gratillcaçücs do; marcchaes. Um dclles que era
chefe dtL Nação, mandou dar OSSiL grntirtcaçií.o
de 12:000$, porque clle para liL tinha de ir;
e os outros collegu.s o o.companbo.ra.m e agora
não desej:~m perder essa gratiücaçiio que,
entretanto, lhes não compete. ·
Eu ,j1i disso que a gratitlcaçiio de 12:000$ ó
sómcnte para o commandante em cbeCe do
Exercito.
Mas V. Ex. (diriyindo·sc ao Sr. Pires
Fc•·••cira) niio respondeu á minha pergunta.
Quem é que hoje commanda corpo do exet•cito
o. PmEs FERREm,, dil uma aparte.
O SR. At>mto., BA~tltETO-Temos então com·
mandante de exercito, mas não temos de
corpos do exercito.
O exercito é composto de corpos do exercito
o si O:,tcs nito existem .••
O SR. PmE~t l'ERREmA - Siio organisaçües
temperarias.
O Sn.. At.~unu.\. 13,\ntu~o- No pcnsamonto
deY.Ex.
·
Trn.tn.-so de nma. gratitlc<'u;ão acl'~n; olla
cxh;tc, m:Ls nüo se vê.
Agora., os ma.rcchaes, 11ue commnndavo.m
corpo do oxm·cilo os considero Deputados e os
commnnd11ntes do exercito considero-os Sena·
1lorcs; nquelles subil·am c niio pretendem
descer; o exemplo niio ó múo. (Riso.)
Mas, senhores, o exetolto ó composto de
quatro mat•cchnes olfactivos, que niio toem
essa grntlficaçúo de 12:000$, toem a gratill'5
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ooçiio de 7:2000$, quando estilo em effectivo n. 389, da 13 do junho de 1801, do Governo
Provlsorlo, paro. exoençi\o do n1•t. 85 da Con·
exerci cio.
Quando em occasião opportuna necessitar stitulçilo, e daclaratorio das gratificações que
ao do um desses marcchues, para commanda- cabem aos Almlrant;s em cffectivo exercicio
o exercito, ontiio escoibor·so-ha dentre eiies de seus postos, a diz que o Podor Executivo,
um general om cholo para o exercito.
vendo que a menor gratificação do.da a um
Todos elles devem estar no commando que Almiranta ora rlo I :5QU$, estabeleceu a média
lhes compete, rlevem recehet• a gratificação de I :000$, porquo ó essa a grat.iflco.çilo que
ClOrrespondente aos seus postos que é a de com- tcem os Marochaes no commando em chefe
mando de corpos e de exercito, paro que, em do Exercito.
occasliio opportuna, o governo lance miio de A equiparaçiio de• vencimentos de mo.r e
um delles, parA commandar todo o exercito. terra foi feita pelo nrt. 16 do. lei, que orga·
Nilo podemos estar aqui todos os annos a nisou o Supremo Tribunal Militar; e fóro. do
formular projectos olevando grati flcações.
Tribunal, no Commando olfactivo do ExerAmanhll, si continuar esta g~•atlftooçiio, e o cito, o Marochal pódo ter muito maior gragoverno precisar de um commandante om tlficuçiio, a arbitr·io do Governo, i• vista do
chefe,!teremo> de votnr uma lei, dando maior que dispue o decreto de I' da novembro
de 1890,
grati Ucaçiio a esse general.
Me pa.rece que jó. estou abusando da bene· O orador t•efere-sa ás emendas, que apre·
volencia do Senado (nao apoiado<) ; por isso, sentou, sendo a primeira na J•ubrica. quinta e
vou concluir, <lcciara.ndo que mo acho nesta referente aos vencimentos dos ln•tructorcs,
tribuna, occupando esta cadeira tiio sómente que só com injustiça pódem ser mais elevados
para pugnar pelo dil•eito da nnçiio e pelo di· do quo os doa Prlfessores; e o. segunda. no
relte ilo yovo ; niio estou aqui para fazer numero 15, quo se Inscreve Praças de prct,
favorcs,nao ncceito pedidos da pessoa alguma. A respeito desta ultima lô o orarlor um
Quando retiro-ma da SO$siio; quando saio trecho do parecer da Commlssiio da camara
desta casa. a chego á minha resirlcncia, estou dos Srs. Deputados, a, concordando com a
com a minha consciencla tranquilia..
Commissiio, declara, que niio faz questão da
O que desejo é que o Sanado proceda com approvnçiio da sua emenda.
justiça o consulte tiio sómanta a. sua conscien·
ola pa.r.• resolver uma. questão de summa im· O 8r. Gome" deCn10tro (1)-Sr.
portancta.
presidente, como membro da Commlssão da
Tendo com toda o. serenidade exposto no Finanças,
vejo-mo obrigado n dar uma li·
Senado o meu modo rlo pensar, entrego ó. suo. ge!ro. expl!ca.çiio
do po.recer que está em dis·
declsiio a emendo., que acabo <le discutir e cussüo.
sustentar. (Muito bom.)
V. Ex. e o Senado recordar-se· hiio de que
quando se discutiu o Orça.monto da Guerra,
O Sr. Pire• Ferreira nilo pre· os dons illustres Mareehaes que teem assento
tendia voltar 4 tribuna, mas não póde deixar nesta Casa, combateram a verba destinada ao
de oppor-se mais uma vez rí emenda do nobre pagamento dos militaras que estivassem sersena.dor pala Parabyba, que é attentatoria de vindo no Supremo Tribunal Mtlitar.
direitos ãdquirtdos.
A discussão foi, como se devia esperar, de
o orador está. convencido do direito que discussões em que tnmam parte guerreiros,
teem os membros do Supremo Tribunal Miii· multn renhida ; a o Senado se convenceu de
tar á gratiftcaçiio que percebem. Elias ven- que realmente os dous illustrco Marecltaes
cem como etrectivos, em virtude de disposi· t!nba.m raziio,quando opino.vnm pela rejeição
çiio de lei; vence o Marechal a mesma gratl- da verba consignada para l!Dgamento uos
ftcaçiio que vence o Almirante, porque foi elle membroodaquelle illustre Tr~bunal.
Igualado pelo decreto que equiparou os ven- OSenado votou a emenda. a.presentada pelo
cimentos ae mar e terra.
itlustre Senador pela Pambyba e esta vo·
ta.Ot1o foi restabelecida depois quando se diaO sr. Joõo :Noiva entende que a cutiu o Orçamento da Marinha, reduzin,lo-se
emen~a do nobre Sanador peta Parahyba não a verba raspeettva aos membros da Marlnh!'deve ser aceelta pelo senado, até porque niio que pertencessem ao Supramo Trlbuoal Mr·
cabe na rubrica segunda, devendo ter sido lttar.
..
,
apresentada ó. rubrica decima. segunda, que P~r conseguinte o S~nn_?o JD por duns 'ezcs
trata das gratificações, a que ella se rel'are. ma~Jfestou a sua opmlu.o de que a gratlfi·
Combatendo essa emenda, mostra 0 orador ca~"o do Marechal commandanta em chefe do
que a gratiftcaçilo do Marechal, membro rlo
Supremo Tt•lbunal, niio pódo ser outra slniio
a que percebo o Almirante. Lô o decreto (1) Il:ato discurso nli.o fal ravhto volo ortulor.
t'
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Exercito, que percebem todos os Mnrechaes
que toem assento naquclle Tribuno!, ó lllegnl.
ACamara não acceitou esta omondn, o a
Commlssi\e do Finnnçns ni\o teve raz[o para
aconselhar no Senado que a rojeita•so, desdo
que ni\o so tinha fJroduzido !Lrgumonto novo
a. fa.vor• do ,çtatu guo.
l'oi Isto o que tez a Commi•silo, o ou tive a
honra do ser encarregado do redigir o parecer.
Este parecer foi assir;nado sem rostricções
pelo illustro Senador ropt•esent,nte do Ama~onas, qua não fez n. menor ralloxão, nom o.o
da Marinha. do qual S. Ex. tbl relator, o que
tambem recebeu e1sa emen•lo.
Parece-mo que a Commissão devia se convencer do :li vitro apresentado pelos aeus coilegas, apresentando pouco depois um projecto
regulando rs vencimentos daquelles diatinotos
funccionarlos.
Note-se: dos do11s illustrcs Generno• que
tomaram parte neste debato, o. primeiro que
iniciou o debate acha todos as emendas in·
convenientes; limitou-se, porém. a censurar
a primeira que diz t•espeito aos vencimentos
do Supremo Tribunal Militar, nii.o •lizcndo
palavra a respeito da que t•eduz os venci·
montos dos Instructores ilns Escolas Militares, nem a respeito da relativa ú. supprcssiio
do 100:000$ pnra premio aos voluntarios.
O illustre Senador pela P<trahyba, que cm
terceira togar tomou parto no •lobnt~, acha
que realmente niio deve ser sustentada a pri·
moira emenda, que foi rejeitada pela Ca·
mara dos Deputa•los, relativa ao Supremo
Tribunal Militar; acha, porém que a emenda
relativa aos instructores deve ser mantida
porque ó legal.
De facto o Senado sabe que, pelo decreto
expedido pelo cx-~linistro <la Guerro General
Benjamin Const.~nt., estes instructores perco·
bem o •oldo do suas pMentcs c a gratillca.
çiio marcada nest" tnbclla.
Entretanto n11 Cam"ra dos Deputados n
Commlssiio·npartando-se da tabella do Governo, elevou estes venoimcntcs,de modo que
siio, comparnt.ivamcnte nos dos outros funcoionarios das Escolas Militares, excessivos.
A regra tem sido, o porcce que ó a boa
doutrlmt, que nos orçamentos se votem fundos para serviço jt\ estabelecido, o niio se alterem vencimentos nem serviços. Foi por
isso que a Commissiio ni\o hesitou om nconsclhar no Scna•lo que mantivesse a sua
emenda.
Resta, porem, a emenda relativa ú. rubrica
15-Prnças de prct.
Esta emenda nprosentndn pelo illustro Se·
nador pela Pnmhybn, cujo nome ó preciso
•locllnar, o St•, Joiia Noiva, compl'Oheutlo
duas partes. Uma dcllns diz respeito no nu·
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mero do votuntarios o outra aos premies
para voluntttl'ios.
.
'~ Camara dos ~eputados rejeitou a primeira ; a Com!Dis•ao d~ Senatlo não pro)!1i~
quo soja mnnt1da. Propuo, porém, que o se~
nado mantc~ha a emenda relntlya a premlos
do voluntar•os. pm·que parece 11 Commissiio
quo estes premies se referem a engll.jnmento
do voluntarios para complctot• o contln•ento
de força militar ostotuido no lei do llxaçii.o
de for"as.
Em' portanto uma disposiçii.o que la de
encontro~ Constituição, que diz que o Exercito se compor~ do voluntarios, abolindo o
premio.
Dizem-nos agora ~ue este premio se refere
u. pagamento de voluntarios que estiío com
prnça no Exerci to o cujo prazo, , •
O SR. AL)mlbA R\nRETO dó. um aparte,
O ~R. Go>tli:S m: CASTRo-O Senado vii que
se vot" estalei para 1890, que esta. verba ó
regul~u. pela let•le fixação do forças; tratase uqu1 de promtos pur.t soldodos que so tonlmm de chamar pora as fileiras do exercito
para elevar ú. roaii•lade o numero fixado n~
lei de forças.
.
Por isto, a Commissiio tomou a liberdade
de lembra!• que L'St" despcza. niío pódc ficar
nu. lei do orçamento, porque contraria o pro·
coito da Constituição.
OSenado resolverá como entender.
Julgo que era do meu dever dar esta ex·
~lioaç~o _para. q!le o Senado saiba que sua
comm1ssno de Fmanr,as niio se deixou levar
por motivos que niio fossem os mais ponderosos.
J~ tive occosliío de lembrar u.o Senado e
mesmo é i~so desncc~snrio, porque as minhlls proprms mano1ras mostram que sou
oxtranho oo Exercito, pois não tenho gnrbo
militar nem este •lcsembaraço do tribuna que
se adquiro commnndando o> homens· já tlvo
ocoas•iío do lemb•·al' ao Senado, e 11lnda o at~
fi1•mo, que niio mo atreveria a aconaelhnr
a. IDILllUtcnçUo d1L emendo., si nü.o vtsse dous
Morcchacs, distlnotos membros desta Caso
sustentaram a logalidnrle da redpcção daS
gratificaçõos nos membros do Supremo Tri·
bunnl Militar, que são Morechaes.
Eilcs provaram aqui, c, ao menos no meu
concoito. provo.ra.m victoriosn.mente, ~uc não
po•londo hn ver siniio um Marechal comman·
ditnto cm ch~l'u do Exercito, ni\o so podia dar
11 gratllloaçao •lesta CommisBiio a todos os
Mnrochnes que toem assento no Supremo Tri·
bunal Milita!". embora relilrmndos.
Dísset'am muito mn.is cansas, que eu estou
resumindo. E, como niio ó natural e que só
ne.<te ponto o espirita do olno;o, que so tom
mostt•odo sempre cohcrentc, intenso, vivaz;·
como ni\o ó natural, repito, que só nesto pOD•
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tente, eu. que sou simples soldado, ront!i·me

porque tra~ para o Thesouro uma economia
que não é pequena.
Os SRS. JuLIO FROTA E CosTA A~&vEoo dilo
apartes.
0 SR., GOKE! DE CASTRO-Si o ar~umento
não colhe, é questão que tomo a liberdade
de ..•
OSa. CoSTA AzEv&DO-Não me refiro a
v. Ex.

Peco licença no liiustre Senador paro, sem
fa\taJ• o.o re;peito quo a disciplino. me obrigo
a ter a General tão distincto (l'iso), affirmar
que a emcnd11 relativa aos vencimentos dos
instructores ó constitucional.
O decreto que marcou a grntificnção dos
instructores das Escolas Militares não· foi aitcrndo e nem e;tí• assignado po1• nenhum
bacharel em direito, gente completamente
ignoranto de cousas militares. (Nao apoiados.)

Esse decreto roi referendado por um dos
homens· mais caros !L Republica, J10r um homem que considero o patri(l.rcba da Repu(7'racam ..so outros apa1·tes entro us Srs. biica-llcnjamin Constnnt; e esse decreto diz
Costa A:"ve:do, Leite c Oiticica c ouh•os Srs. expressamente que os instructores terão o
solda d(l. su(l. patente e a gro.titlcnç[o marcada
s.nadoros .)
.
no mesmo decreto. Si o nobre Senador qulzer
o SR. GO)!ES Dll CASTao-0 que sei dizer e sujeitar-se il praTa da. leitura do doorato, Ó
que o Tbesouro lucra extraordinariamente, si muito facil. Mas sobre isto niio resta duvido..
for verdadeira a doutrina dos illustres Marechaea, que parece ser a dos outros Goneraes. 0 SR. PIRES FERREIRA - Niío di;se que
eram legaes ; .disse que votava contra.
0 SR. P!Nl!E!RO MACI!ADO d~ um aparte.
GanES DE CASTRO- Acho que o voto
0 Sn. Go!IES J>E CASTRo-O Senado dirá se níioO SR.
é propriedade absolut(l. nossa. O nobre
deve acceitar a •loutrina de sua Commissilo Senador diz·ma-nilo disso que oram !egaes,
de Finanças, que olia. tomou emprestado aos mas que votava. cont!'ll. Por quo 1 Nós esta·
dous Marechaes do Senarlo, com aquiescencia mOi! tratando da lei do orçamento, Nesta lei
posterior do illustra Almirante relator, na a boo. doutrina ordena que se consignem
Commissilo de Finan~as. do orçamento da m"· fundos para o• serviços croados por loi, o na
rinha, e com o auxilio importa.ntisslmo de medido e na p~oporção que as lois deter·
um Generlll. que, embora'não assentasse praça, minam.
ganhou os seus galões, ao suas esporas de
General no campo de batalha, defendendo o. Si a lei que organisou as Escolas Militares
legalidade.
marca expressamente as gratificações que de·
vem pa1~eber os instructores das escolas, com
O Sn. PIRES FERREIRA. d4 um aparte •
que •!ireito o honrado Senador rejeita uma
O SR. GoMES J>E CAsrao-Ahi está o mal emenda que não faz mais da que reconhecer
de se ignorar a biograpbia dos illustres mem· expre;samente e mandar cumprir nquillo que
bros tio Senado. E~tava eu muito satisfeito por por lei foi determinado 1 O voto não ó nosso.
~aber !lUC o lllustre Senador Sr. Pinheiro Nós somos dopositarlos deste instrumentopo·
Macha.do era um coliega meu de academia e deroso da !elicida•le ou da ruina. publlca. Nós
que havia. ganho por o.ctos de bravura e pa.· devemos aqui votar como a lei manda que
t1•iotlsmo nunca de~mentldos suas esporas de votemo> ; e si ó materia expressa em lei,
General, e o nobre Senador pelo Plauhy tom como votar contra 1
a crueldade de despir-me desta lllusão, di- Ora, Sr. presidente, não posso·dizer outro
zendo que S. Ex. Já et•o. militar. Isto porém, tanto a respeito da emenda relativa á sup·
nil.o exa.utoro. suo. opinião. Affirmo que a o~i- pressão dos 100:000$. Essa emenda supprime
niito sustentada pelos Srs. Marechaes Aimei~a os 100:000$, porque na rubrica esta-va. o se·
B~rreto e Julio Frota é a verJadeira, que a guinte:-Premlos a voluntartos.
gratiftcaçilo percebida hoje pelos Membros do Esta lei é pa1•a regular o exercio de !SOO,
Supremo Tribunal Militar não é legal e que elia estil. nestã parte, como em todas as mais
o Senado taz bem repetln~o pela 3• vez seu que dizem respeito á forca publica, de ac•
voto, reduzindo e<ta gratificação i\qullio que corda com a lei que determinou o numero de
parece ser de lei.
praças que devem compor ,o Exercito no ox·
O nobre Senador pelo Píauby proscreveu orei elo de 189C.
tambem o.s outras duas emendas rejoítado.s. Parcelo., portanto, que os premias refe·
Uma refere-se o.os instructores das E~celas riam-se no meio de levar. ás filoirns do ExerMilltarea e outra aos premio~ ao> ongnjo.dos. cito aqueiio numero,que o Congresso determi·
Sobre estas duas S. Ex. não disso palana.; nau que elle tivesse. ·
affirmou apenas que tambem nlio oram lo· Mas a Constituição, o. meu ver muito mal,
gaes.
proitlbíu o recrutamento e mandou que o
1
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Exercito secompu~esse pelo voluntariado sem 1 OSrt, GoMES nm CAsTitO-SI nós temos dous
premio.
direitos, o direito cscripto nn colleccilo do leis
Pareco que dosde que ostti proscripto o e o direito que resulta d<Ls nossas discussões,
premio, nii.o se póde votar qunnt1n pnro. uma o voto de V. Ex. tem toda a explicnçii.o; mas
despeza que ~ lol fundamental da Republica si nós tem03apenns o direito escripto que eu
nilo a•lmitte.
acabo de !Gr,. o direito escripto na lei, niio
Dizem-me, ~oróm, e realmente !sto·procede temos a meu vôt• outro melo de mostrar o
até certo ponto, dizom-me que o premio nos nosso respeito ú. lei senão sustentando o.
voluntat•!os não é ao voluntariado que se emen~a do Senado.
possam obter no exercício da lei, mas para Peço no Senado que me desculpe ter to~ag~tmento da quota de premio devida a vo· mado o tempo, e nos illustres Generaes a aulunta•·los j~ com serviço no Exercito.
dac!a de ter-me intromettldo em aeara que
A razão reotmente é plausível; eu, porém, nilo me pertence, e que eu não desejo que me
nilo a acceito, o mantonllo a emenda.
pertença. (Muilo b•m.)
0 Sa.. JULIO FR0l'A.-0S de 1889 devem
estAr pagos no exercie!o.
O Sr. Co•ta A.zevedo-Venbo
dlzcr poucns ~la vr.1s em ret~ilo & emenda
O Srt. GoMes UE CASTRo-Mais uma ra.ziio• que se refere aos Membros do Supremo Tri·
que me é dada pelo illustre ~!arecbal, qne bunal Mllltar.
'
tendo pc~a da minba !'!'•que~a. vem em começarei por declarar que tendo afinal,
meu auxt.l1o. Mas eu n~o sol qual~ o nu- quando se apreeentou a emenda rle que se
mero prec1so de volunt~rJos que termmam o trata, concordado em que fosse apre,entada
seu prazo cm 1896 ; nao ~cho patav!'ll ne- tn.mbem, em relação ao orçamento da Mar!·
nhnm11 no relatorio IL respmto,
nha, não foi porque estivesse convencido de
Parece-me que é d.estes casos em 9110 o c;o. quo 0 acto era legal em relação aos Almiran·
ve~no deve vir. pedir depois, justificando_a tos; mM. porque tendo o intento de pouco
deopeza, o credtto preciso, mesmo paro. uao depois oft'el'l'cer um projecto para regularisa.r
poder app!lcar a yet·~~ a outro fim,
os vencimentos dos Membros desse Tribunal,
_Por consequenou~. Ja võ o Sena'lo que eu quer militares quer togados; quer Marecblies
nao t••nho motivo .nenhum para negar o_meu quer Gcneraes, pouco oo me dava o eft'elto da
voto ú. confirmaçoo da emenda; mns nao ó mesma emenda, 0 porque entendo que a runc·
daquellas matertas que se devam sustentar, çõos ldenticns 0 re•poni!ll.bilidades iguaes, decomo me parece que ~ o. relativa aos instru· vom caber as mesmas gratiftcnçiles de exerctores _das Escolu.s Mil!!ares ; porque essa é cicio; podendo p.penas vatoJa.r o guanlum dos
execuçao de lei expressa.
ordenados que evidentemente de>'em ser vaE antes de sentar-me, V. Ex., Sr. Prcsi- ria veis, de conformidade 6.• patentes milita·
dente,tera a bondade de mandar vir o decreto res dos Membros que compuzerem o Trl•
de 12 de abril de 1890; porque isto de pedir o. bnnal.
prova pela loitura da lei, me parece um ex· O honrado Senador pela Parahyba, vetara·
ceilente modo de discutir. Nilo se dlr~ que é no Marechal, consldel'&do, dentro e lóra.
bnrulbo. (Pausa, E' salis(eilo o pedido do desta Casa, tem sido até do um certo modo
orador.)
(S. Ex. rclevar-me·ha a franqueza) lmpertl·
Ouça 0 Senado·
nente, bem como o Uiustre Marechal, 3igno
'
representante do Rio GrD.Dde do Sul •••
•Instructores: 2:000$ ~e orde~ado, 1:000$
Srt ALMEIDA BARRE'l'O -lmpertlninente
de grattfl~o. Observaçao:-M&IS o soldo de em0 sustentar a emenda 1 r Impertinente é
suas patentes:»
.
V. Ex., que estú. combatendo a emenda.
Este é o uittmo a~to Jcglslativo que tenha 0 SR. CosTA. AZEVEDO , , , em dizerem que
relaçi\o com os vonctmen~s destes tuncciono.: ha. uma lei determinando pa.ra gratificaçiio
rios, Digo-Acto I.egislatl.vo-porque foi ox dos membros do Supremo Tribunal Militar,
pedido f?6la Governo Provtsorloquando. estava 0 • 400$ todos ·ndistlnctamente.
na plemtude de tollos os paderes pubhcos: ó •· Ho~>'~ de 1~10 essa alludlda lei; mas já.
por col_!sequencia ie!. A emenda do Senado d~ niio é lei por ter aido revogada: e, segundo a
exocuçao 11 e,to art1go do lei.
verdadeira doutrina, que ha pouco expendeu
Do pois disto eu pergunto ao honrado Sena· 0 honrado Senador pelo Maranluio, mio po·
dor P'lo Piauby: ti possi>'el um out•·o voto, demos sinilo receber a disposiçiío <la ultima
senão sustentar o que a lei manda!
lei em relnçilo a dcspezas, nilo se cogitando
O Sn PmEs FERnEmA.-De accilrdo com o de quaesquer d1spos1çilos, que tenltam sido
quo•Uz'o relatar da.Commissiio do M~Lrinlta e, anteriormente dect•etadns.
.
Guerra na Cumara. dos Deputados po.sso dar Temos o. lei n. 149, de 18 de JU\lto de 1893,
outro voto,
'
( attenda bem o Senado o. que não é
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As tnbel!as de ISO!, que tantas vezes toem
sido citadas aqui, e<tao com força do Je!
n!nrla; lbram expedidas pelo Governo. quando
por assim dizei' se achava de posso de todos
os poderes da Ropubl!cn,
Essas tllbe!lns vigoram e ncl!ns estão ln·
c!uidns ns grat!ficaçlies, que podem ter os
olf!c!aos do todas as c!nsses-Gonoracs, superloJ•es e subalternos. Has diversa.~ commíssües,
Exer~lto,,.
que por lei podom desempenhar. All1 se do·
Esta ó n lei que deve rogular o nssumpto, termina que a gratificação do Ahn!mnte, só
Não obstante, nce!tnndo na lições do honmdo pode ser a de commnndante ern choCo i•so
Senador pelo Maranhi\o, quando dlsse ser porque um Almirante nilo pode set•vir sob
conveniente apoiar n mesma omend,.. porque ordens de outro.
j4 npo!nrln estava pelo Senado, quando so dis·
Consoguintementa, pnraos AlmirantEs Mem·
cut!a o Orçamento dn Guerra, não nego mou bros do Supremo Tribunal Mil!tnr só Vódo
.voto 4 emenda porque roulmonte " grntltl· ser dado o quanto ost~ fixado nessa tnbel!a i
cnçilo marcada nn proposta do Govet•no e no é muito mais do que 12:000$ por anno.
~rojccto da Gamara dos Srs. Deputados el'IL
1!lognl; provinha de um abuso tio cho!'e do 0 Sn. PIRES FEnDlllR~-Apoindo.
Poder Executivo, quando talvez assombrar/o O Sn. CosTA ,\z>:vEoo- O Almirante nilo
pela elevação de vencimentos que tinham os póde em serviço perceber monos de !0:020$.
Marocbaes e os Alm!rantos, no conselho, ~m pniz estt•angeiro, o. cifra vae a 23:772$,
mandou por esse aviso, tlxnl' cm um conto do paga em ouro ao par.
ró!smonsnl n respectiva grntificaçiio.
OStt. PmEs FERREinA-Vinte e dous con0 SIL. AL'!ElDA BARRETO-Que compete a tos pagos em ouro.
Mnrecbn!, Commnndnnte de Exercito.
0 Sn. COSTA AZEVEDo-Não; 23:772.$ pagos
O SR. CosTA AzEVEDO- Permitia V. Ex. cm ouro.
que o rliga : esso fixnçiio é illogn!.
0 Sn, Conni:A DE ARAUJO- Ao cambio
0 Sn. PIRES FERREIRA dá um aparte, do ... 1
(Ua outros apartes.)
O Sn. CosTA AzEVEDO- O cambio deve ser
O Sn. Co;TA AzEVEDo-Por momento, falle! sempre n 27 d.; no par, como disse.
em Mnrecbaos; mns n questiio pnrn mim da O monos, pois, que pódo receber um Almi·
il!egnl!dnde dea>e aviso e!tà em relaçilo mais rante nesse Tribunal é !P:020$: Dô-se mesmo
aos Almirantes e à doutrina constitucional, de barato que soja nn moeda papel depro·
que manda equiparar venciment~s entre o cinda.
Exercito e Armndn em cargos de cntltegorias 0 Sn, RAl!IRO BAROELLOS- Estó trnbn·
si niio iguaes no menos similares ou equivn· !bando
no Paiz, nilo no estrangeiro.
lentes : porque igunes níio podem jnmnis
0 Sn. COSTA AZEVEPo-E' que n lei deter·
haver.
mina tnmbem, que no Paiz hiljn d!!foronçns
O Sa. AL~IEIDA BAam:~o dà um R[>nrte.
do gr·atiNcnções segundo os Estados, sonde no
O Stt. CoSTA AzEVEDO - V. Ex. lia do me do Mntto Gro8So e no do Amnzonns nonrlo siTo
permitt!r por ora rlar n rnzão po!n qnnl no- maiores ns grntlflcnções, chegando a 26:220$.
cedi o de muito bom grado nos deso,ios ma- A lei define e determina que ·'Veucimantos
nifestados pelo honrado Senarlor pelo Mn- militm·es são o solrlo, a. grn.tiUcnçüo do cxcr·
rnnbiio de votar, como voto!, pela emenda cicio e mais vantagens.
que se o!ferecou, sõmente por•quo Jà havia 0 Sn. JULIO FROTA dá um npa!•te,
sido o1Terec!dll igual emenda pnrn o mesmo
o sn. CoSTA AZEVEDo-Eis o ponto do di·
IIm, no Orçamento d!L Guerra, e npprovndn.
vcrgonc!a. Realmente o IJOnrndo Senador
O Sn. GoMES nE CAsmo-Min!In intene,i\o pelo
Rio Grnndo do Sul tom l'B?.iio; tLS gmti·
niio fOi fazer CXprobrnQÍÍO, pal'CCCU•lDC que tlcaçües
dos Marechaes eiToct!vnmente !oram
S. Ex. se havia rendido á d!scussilo.
sempre menores do. que as do Almirante.
O Sn. CosTA Azr.vzoo- Niio me renrli
equiparação pela tloutrina const!tuclonnl
quanto ti. lognl!dn.de dessa emenda porque fui niloA podia
se!' de c!mn pnro. bn!xo, devia ser
esorei dos primeiros n mo opporn todfL e qual· de buixo para
clmn, porque do central•ioteria
quer n!tornçiio de vencimentos, ordeniLdos o do Ir forit• d!roitos
adquiridos.
grntlficnçiles, om leis OJ•çamentnrhts, quando
tenham sido antes estnbelccldos em lei, trn· O Sn. RAMinO BAnCELt.os-Vonc!montos de
empregados não são direitos ndquil•idos, potnndo do serviço.
um decreto do Poder Executivo ), que,
no seu m•t. 16 dorogou no caso todas as
leis anteriores, que fixarnm grnti ficnçüos
nos Membros do Supramo Tribunal militai'.
Eis o quo d!spao o art. lO (liJ):
· «Os Membros mllltal'OS do Tribunal to1'iio os
vonc!montos correspondentes ás suas patentes
e mais vantngons om o1Toctivo serviço do
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dom ser alterndos boja ou nmnnM para
baixo ou pnra clm11.
O SR. Go~ms DE CAsmo-Toda a despeza
puhllca está sujeit• a subir ou a descer.
(Apartes,)
0 SR. COSTA AZEVEDO-Eu disso que nüo se
podia sem uma lei expressa fazer decrescer
a ~ratiftcnção do Almirante, eó porque uma
lei determinou que os Marechnes tivessem
menor gratificaçtLo.
0 SR. GOMES DE CAsrno-A Constitulçiio
ol que mandou equiparar os vencimentos,
0 SR. COSTA AZEVEDO-Não lla no caso equi·
p01•ação de cima para baixo, ol de baixo para
cima quo deve havei-a.
0 Sn. GOMES DE CASTRO- Peço que me
desculpo, si falto a consideração devida a
v. Ex.
O SR. CosTA AzEv~:Do- Pelo contt•ario
V. Ex. esta me hom·ando tanto com os seus
apartes que me faz suppor· que sou alguma

'
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0 SR, CoSTA AZEVEDO- Felizmente tenho
o apoio, que ó do maior pezo, do hOnrado
Marechal. Eu negarei o mou voto a qualquer
pensão emquanto dclio puder dispOr.
Mas, Sr. presidente, I\! i do todo surprehen·
dido entrando no debate : e pelo modo porque vou, mostro bem até onde foi minha im•
prudoncia aventurando-me nelle, nem tinha
conhecimento da lei n. 223 de 26 de novem·
bro de 1894,autorisando o Governo a abrir no
Ministerio da Marinha no exercicio, o credito
de 27:422.~ para a verba-Conselho Supremo
Miiitnr-~flm rle ser observado o art. 1.0 da lei
citada de 1.8 de junho de 1.899,
Diza lei (16) :
cArt. 1.• E' o governo autorisndo a abrir,
no corrente exercicio os seguintes creditas ó.
lei n. 191 B, de 30 de setembro de 1803,
§ i.' Ao art. 4' do orçamento do Ministerio
da Marinha verba-Conselho Supremo Mlli·
tar-da quantia de 27:422.~ para occ~rr.er ao
abonp de vencimentos a que teem dtretto os
Almirantes Membros do Conselho Supremo
Militar, de accordo com o art. 16 do decreto
cousa.
n. 140, de 18 de junho de 1893.•
Mas, os juristas dizem quo na interpretaEis nhi a lei que regula a gratificação. dos
ção da.~ leis nunca se vno pelo Indo prejudicial Almirantes desse Tribunal; não é, ou não deve
ti parte.
ser de 1:000$ mensal.
0 SR. GOMES DE CASTRO- Ahi é preciso 0 SR. GoMES DE CASTRO dá um aparte,
saber quem é o prejudicado, si é o Thesouro 0 SR. COSTA AZEVEDO -Isto Ólei, permitia
Publico.
V. Ex. que o diga, aqui niio está como sendo
0 SR. COSTA AZEVEDO- Não é o Esta<lo : resolução rlo Governo.
não representa ollo nmn pcrsonnlidude.
0 SR. GoMES DE CASTRO- V, Ex. Ó quem
0 SR, COELIIO ltODRIGUES- Representa a leu resolução,
0 SR. CoSTA AZEVEDO- E' como se Iii em
Noção.
todas
outras; aqui estti. a lei 149 com a
0 SR, COSTA AZEVEDO- Ha de permittir- mesmaas expressão.
(Ha diversos apartes.)
me que não siga essa opiniiio; contra elln
0
SR,
COSTA
AZEVEDOPois bem, façamos
protesto.
uma dl1ferença entre os Doutores em Direito
0 SR. JULIO FROTA- Na redUCÇÜO da gra· e os Doutores da Constituição. Quem sabe si
tiflcnção não houve prejuizo, porque houve nüo foram os Tenentes e Capitães que vieram
augmento de soldo e etapa.
para a Con•tituinte que deram essa diversa
0 SR. CoSTA AZEVEDO- Peço a attençüo <lo interprotnçiio 1
Senado para este excessivo favor, com que a 0 SR. Go~!ES DE CASTRO - A culpa nüo é
R"pubiica deu demonstrações do apreCiar a delies ó dos actuacs.
cla>ae militar. Isto tem um fim e eu creio que o SR. CoRm1:• DE ARAUJO- No teml?o do
d11s rliscussües se pódo bem Inferir qual ello
ó: acabar com as pL't~sües. Jã. nos tempos do. Imperio, no tempo da antiga Constituiçao, ~u
monarchht se tratava 11e pe•lir augmento de n~o distinguia o que era Lei o DecretoLegtssoldo, de fazer rlar, por exemplo, a Marlnlm lativo.
o meio soldo que nüo tinha como o Exercito; 0 SR. CosT,\ AZEVEDO - Mas O fucto Ó que
mns com um!l. conllicii.o sino 911a non, de não esta exeressüo ó usada em todas as resolu·
so c"gitar mais de decretar pensões para as ções. Nao ha lei nenhuma que não traga tal
famlllas.
rcdacçüo.
E' preciso ter isto bem presente pàra nos o Sn. Go~tEs DE CASTRO - Logo que llqui·
opoormo; a toda e qualquer pensão que seja darem isto e 'quo eu veja que realmente
olfen•le ti lei, votarei contra ella.
roquoridn pot• Jumliin de mUi tares.
O Stt •.Jur.1o FRoTA- Elias teem o monte· O Sn. CosTA AzEVE!>o-Pertloe-me V. Ex.
eu estou de confot•midnde com a emenda do
pio para evitar essas pensões.
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Senado pelas circumstnncins que expuz e que
me p11rcccm melhores.
Mns ia dizendo; todas os leis teem este
mesmo cabeçalho: • Faço sabor quo o Congresso Nacional decreta, etc .. etc. •
No tempo do Impcrlo era a mesma cousa.
O SR. Go>!ES DE CASTRO- Noto quo v. Ex.
está com theorias velhas.
O SR. CoST,\ AzEVEDO- Niio sol si nosto
ponto possa haver tboorias IIOVns.
Emfim o fitcto ó quo a loi do 180·1 roforon·
dada pelo cheio do Podm• Executivo quo se
acha no Poder.
O Sn. Al,MEIDA BARRI~To- V· Ex. vrja quo
o credito ó jlllrn pagar gratificações, quo niio
são de dirmto.
O Sn. CosTA AzEVEDo- Fixou tnnto ou
quanto para quo quo cad& um dos mombros
do conselho tenil& 1:000$ do gratifica~iio
mensal.
O SR. ALMEIDA BARRETO- Niio apoiadO.
O SR. CosTA AzEv~oo-Niio fez,. mais d~
quo legallsar o nrbJtriO que o ex-\ Ic.o-Pres!·
~ntc da Repub!ic.,, 'luo talvez admirado do
tao largas gratlflcaçucs ~unes ns da t?bella
do 1891, mandou que as reduzisse n. 1.000$,
quer para os Almirantes, quer para os Marecbnes.
O SR. ALMEIDA BARRETo-Foi abuso.
O Sr. CosTA AZEVEDO-Enll7o se abusou;
mas o Governo agora legallsou o abuso. O
abuso está, portanto, legalisado. .
0 Sn. ALMEIDA BARRh'TO-Contra a lei,
O Sn. COSTA AzEI'Eoo- Croio, Sr. Presi"
dente, que nem pOI' ••ssa lei rl" credito a Joi
do 1803 ficou •lcroga•la : <•lia mesmo a rovigora pelo modo porque se expressa, embora,
consigno uma sommn pnrn. gratitlca.c;:1o, menor da fixada na lei do 1803 o tabellns de
1891.
O Sn. CoRa~A DE AnAuJo-Quer apeuns
um credito cxtraordinnrio para o oxorclclo.
O SR. CosTA AzEVEDO - Niio fi!.Uava eu
do credito ..
O SR. ConRi:A DE ARAUJO- Pois é.
O Sn. CosTA AzEVEDO- Acho que fallava
da lei abrindo o credito.
'
Acho IJOis c com fundamento que cstà ain·
da em vigor n lei de 1893: e, si está em vi·
gor o Almirante não póde ter a gratificação
que marca a emenda; e niio ó npreseutando
emenda no orçamento que .se· revoga lei expressa de tal natureza.
Pó•le ser que estl\)a em erro, porque niio
sou legista; mas penso que não é regular, ao
menos, que se alterem aaslm leis.

Por conseguinte toroi do votar contra a
emenda.
O Sn. ConmlA DE A!lAUJO- Havemos do
tor noccssillado do reduzir todos os venci,
mantos actualmente.
o Sn •.JoÃo Nl~IVA -Apoiado; mas por uma
lei especial.
O Sn. ComulA DE AnAUJO- Nilo podemos
mais lançar impostos.
O Sn. CosTA Az1mwo - Eram estas as
observações que tinila a fazm·. Sr. pre•Jdonte,
i• respeito da emenda em relação a lei de 1803,
e pa1•a isso t.ive quo me estender de mais.
votai•ia do conlbrmidndo com a emonda do
Senado, sinilo estivesse agora convencido de
quo ella olfondc direitos, e uma lei cm vi·
gor.
·
(ll11 divcr.<os nparlcs dos Srs. Sc11adm·as lll·
lia Fro111 a Jltmci·la Barreto.)
o Sn. CosTA Az;JVEDo- Para evitar essas
duvidas, lntelligencias tão varias, apresentei
projecto regulando os vencimentos de todos
os Membros do Supremo Tribunal Militar:
torá de vh· a debate, c entilo os honrarlos Se·
nadores procedoJ•ão como julguem convir.
Atil ln, mais n•lo direi sobre a questão, que
jó. me levou adcante do ponto que viSai'&
qunndo vim 00 debato
Releve-me o Senado' pelo tempo que occu·
pci a tribuna, cançnndo a attenção dos Srs.
membi'OS presentes,

o Sr. Pa·e .. ldente- O Sr. Senador
pela Parahyba reproduziu no seu di1eurso
um11 impugnaçiío que fez a camnrn <los
Deputndos à emenda relativa á rubrica n. 12.
o parecer da Commissüo da Camnra dos Depu·
tndos reputou esta cmcnd~ lnadoptavel, nilo
se podendo aquella adaptar a esta rubrica,
porque vorsava sohrc gl'lltificação que estli.
contemplada cm rubrica diversa.
O Sr. Senador pela Po.rahyba reproduziu o
argumento. N1io houve por parte da Mesa
nenhum descuido, nem ba engano em relnçiio
,;, Impressão ou à remessa da emenda,
A emenda foi apresentada li rubrica n. 12,
-Estado-maior general- ; !:las vcrlfloou-se
o seguinte : a emenda apresentada estabc·
lecia a gratificação dada n dous Marechnes
e1Tectivos, J•cduzJda à verba de 24:000.$. As
gratificações aos membros do Tribunal estão
contemplados na rubrica n. 2, onde vem:
(lê) c dous Ministros Marecbaes ejfectlvos.,.
A emenda supprimlndo a gratlficnçíio Dilo
se inclue nesta rubrica, mns na. rubrica 12Estado-maior general, -que tem. (Lú.)
De sorte quo se dá pela emonr1a a. suppressão das gratitlcaçilcs de l2:U00$ aos Marechnes elfcctivos, mantendo a gratitlca~iio de
12:000$ aos Marechaes reformados.
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0 Srt. JOÃO NEIVA -Apoiado; Ó O que
resulta da emenda.
0 S!t, PRESIDI~NTE- Chnmo a attençiio
do honmdo relator da Com missão de Flnan·
çns, porque llll. estn inndapta•;iio de emenda
que precisa de ser cxplienda pnrn que na
re•lac~ão · final ou no otncio á Comam dns
Deputados se diga alguma cousa ácerca do
ns,umpto. A suppre;sãn ela verba está
inclu!Un. na rubricm 12:-Estado·mnior Gon~
ral-; ~;upprimem-se <.lu:1s gmtificnçõcs o.
dous Marechnes otlcctlvos, mus mantem-ao
na rubrica l n gr•al.ificnçiio concedida a todos
os membros do Supremo Tribunal, porque a
verba niio foi nlterntla.
A rubr·ica n. 12 mantcim a gr;otificnçiio do
12:000$ aos Mn.rechaos Ptfecth·os; 5:000$ aos
Goncrnes do divisiio o 12:000$ nos Maréchn•s
reformados; supprimo poróm a gratificação
de i2:000$0000 ...
Ha esta ciJ·cumstnncia que convém von·
tllar bem, tle modo n reEolvor a cluvida
qne a Camnrn su~gerio e que o honmdo Senador pela Parnhyba reproduziu neotn Casa.
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Nadn. mais.
Agora conhece-se que houve orro, mn.~
erro simplesmente do numeração.
OSrt. PrtESIDE~TE- Na propria rcdacçiio.
O Sll. GoMES DE ·CASTRO- Perdoe-me V.
Ex., quando mo coube a vez de fallar, es·
queci·me de dirigir uma consulllt a V. Ex.
V. Ex. sabe, e si niio sabe, eu conJBsso, que
sou muito pouco versado em regimentos:
para mim o regimento eo Presidente.
O Srt. CosTA AzEVEDo-E iremos bem ns·
sim.'
O Sn. Go•rES ne CASTRO- Desejava sabe!"
do V. Ex. si, desde que o erro apenas era do
numernçüo, o nüo do doutrinn, porque. a
emenda se relere explicitamente ás gratrft·
cações que <tctunlmcntc percebem os membros militares do Supremo Tribunal, a Com.mis>iio de Redacilo niio é autorisada n corri·
glr este erro, no caso contrario, si V. Ex.
entende que"" Commissiio de Finanças pó~f>
nesta discussão mrmdar a emenda. (Tia c/1-

c:

twtsos apartes.)

Mas ó simples questão de redacção, de col·

o Sr. domeM de cn ... lro (')·(para locação de ern•nclus. Pa•·eco, pelo regimento,
mntL

.,
•

explicaçllo) A Commissiio de Finn.nças

foi presento 'uma emenda appoiada pelo So·
nado, emenda apresentada pelo illustre Se·
nu.clor pela Parahyba, o Sr. Almeida Barreto.
Esta emenda rolbria·se t\ rubrica 12 do or·
çnmento da Guerra.
A Commissüo do or1;amento niio foi ouvida sobre o!la e o Senado üpprovou.
O S1t. AI.>I~IDA B•mtETO- ,\presentei·a
de conlbrmidado com o impro.<so.
O Srt. Gc~IES DE CASTitO- Niio tenho necessidade do defendei' o distincto Senador,
que se defende sempre tão bom: estou apenas
referindo o lilcto.
O honrado Senador mandou c\ Mesa uma
emenda á. rubt•iee~ 12 do orçamento da Guert'll;
o Sonnclo approvou esse~ emendr•. niio tendo
levantado duvida sobre clla a Commissão do
Orçamento.
Veio depois o lllustre Senador pelo Amazonas e teve a bondade de acccdcr a que se
fizesse emenda, igual porque não parcc1!l. coboreate que tivesse o Senado reduzido a grn·
tificnçilo elos membros Militares do Supt'Cmo Tribunal Militar, que silo pogos pelo
Mlni:.;tcrlo dn. Guerra, c não tlscsso igual re·
ducçiio nos membros Militares ela ~le~rinhe~,
que siio pagos por esse Mlnis'.erio.
·A Cnmat•a dosDeputados niio acceitou cstus
emendas; a ComnusSiiO do Ot•çe~mcnto roi ouvida para resolver si o Senado dovin ou niio
mantol·ns.
(•) Este dlaourao não (ol roviato pelo orlldor.
Soaado V. VI

quo, si o Senado mantiver pelos 2/3 sua
emenda, é daqui que tem de partir a lei.
O SR. PnESIDE~TE-Volta ~outra Camara.
O Srt. GoA!Rd DE CASTno-Entiio a votaçiio
da CtLmara dos Dcputadosemendat·~ a rubrica ou aqui mesmo se emendara.
0 SR. PCIES!DE~TI~-0 Senado pódo redigir
n.s sua.s emendas.
·
0 Srt, GOMES DE CASTRO-~!ns ou pergunto
a V. Ex. se, tendo-se ela•lo o equivoco, n.
Commisstio do Redacçiio do Senado é competente para corrigil-o 1
O Srt. Prn;siDE~TE - O Senado tem ampla
Ihculdado para ro·ligir as suns emendas.
O $n. Go>rES DE CASTRO - Então. é q!Jestão
de rodnc~io que a Commisaã.o COl'l'J::;"Jra.. por.t
que houve 'meramente erro de redacção.
A emenda diz - rubrica 12'- em vez de
dize c• - 2•. Parcco que é um slrnplea erro
de J•edacçiio que se póde corrigir.
Eu direi no Senado, porque aprendi e creio
que jci ouvi mesmo citar isto pm• um dos honrados Senadores, cujo nome peço licença para.
não dizer porque estou muito perto ?elle; ou
direi ao Senado que - peceado contessntlo &
melo perdoado.
Eu declaro a V. Ex. que realmente nü(}
doi atte~~iio a numeração, o uttondi unlcnmon te á. mn teria da emenda.
A materia da emondtL dizia explicitamente
respeito aos membros do Supremo Tribunal
Mlhtnr ; esses pagos pela rublca 2• ; e PO\'>
t.a.
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tanto a Commlssiío de RedacQiío redigindo
corrige o engano ; em vez rlc 1211 püo 211.
P~rocc-me isto passivei ; mas V. Ex. com·
prehonde que eu não tinha autoridade para
lllzer por mim a emenda. •
Quando Jl!.llei, rlovido naturalmente á pouca
pr•aticn que tenbo da tribuna, esqueci-me de
fazer a consulta ; foi o nobre senador polll
Pnrahyba que a lembrou, o que era natural,
porque como S, Ex. combar.ia a emenda, como
!Jnm combatente niío devia perder clr·cumstancin ncnbuma,aproveltou até esta, sem so
lembrar de que até aos grandes poetas se per·
doam cochilos, quanto rnals a urn Mareehal
do Exercito que está na tribuna, que niio é o
seu campo do batnlba habitual.
Foi um ligeiro cochilo.
Uu Sn. SENAoon dá um aparte.
0 Sn. GoMES DE CAsTno-E já que se ful1a
em bnpressiio, eu lembro a v. Ex., Sr. Presidente, que o impr•esso que nos foi destribuido niio está fiel ; a ultima emenda á ru·
bimt 15' do orçamento não está como foi np·
provada..
Foi um lapso,
Portanto, em resumo, ficamos nisto; a ma·
teria ó da. competencia da Commlssiio de Ro·
dncçiío, e elht pódo emendar.

O Sr. Ramiro Bnrcello•-Dlz
que fazendo porte da oommlssiio compete-lha
dizer no Senado as razões do seu voto com
relação ás emendas.
Muito so tem discutido sobro gratificações,
1·enclmantos de omcloes do Exercito e Ar·
mada, mas o orador entende o que se deve
com alei pensara respeito. Relativamente
a eqniparaçiío entre vencimentos da officiaes
da Armada e Exercito, cujos postos siío equiparn.veis, a lei do anno passado diz que o
Governo foi autorl•ado 11 rever as tabollns rlo
mo•! o ll equiparar os vencimentos entre elles.
A lei de 15 de Outubro de 1804 no§ 2" M
nrt. 3', autor!'" o Governo a regular· esses
vencimentos. O Poder Executivo ainda niio
servio-se dessa autorisaçiío, niio fez ainda o
respectivo regulamento, o portanto a lei
ainda niio vigoro..
Quanto aos vencimentos dos Mnrechaes
~ue servem no Supremo Tribunal Militar, 11
lei que regula os seus voncimentcs, ó a ta·
bella das grotlftcnçiles do Exercito ; ó a lei de
1800,
O Marechal commandante em chefe percebe 12:000$ os demais 7;200.$ e estas gratl·
fico~6es siío devidas pro lubo!'c e assim essas
officiaes as percebem além da etapa e outros
vencimentos correspondentes ás suo.s paten·

tes. Assim pois a Commissão querendo su·
bordlnnr o orçamento das lois votadas niío
pódo dar mais do 7:200$ aos Marechaes.
O vlce-Prooidente da Republica mandou
considerar gr•atificuçiío 11quillo que compete
no commanrluntc em chefe do Exercito o
como a gratificação vota· la no orçamento não
eort•espondiu. a este o.ugmcnto pedia um cre·
dito ao Congresso para poder tornar elfectivo sumollt~nto pagamento. O Congresso
leuallsou n. despoza., mu.s níi.o lego.lisou a ro·
speito mandando de ora avante modificar as
gratiflca(ões tanto quo, no Alman11clt vem
1qucUe; mesmos que aloim·orcou e não essas
que queram trunsfm•mar ern lei •. Assim
pois os Almirantes Jic11rão percebendo os seus
vencimentos o.ctuaos ató que o Govorno pu·
blique o regulamento equiparando os venolmentos delles nos dos Marechaes.
A emenda tem de ser sustentarla porque é
legal ; ó o caminho até hoje traçado.
Fica a discussiío adiada pela hora.
O Sn. PRESIDENTE dosignll para ordem do
dia da sessiío seguinte:
Continunção rladidcussiíounica das emen•las
do Senado ir. proposição da Camara dos Depu·
tados, n, 33 de l895,quo fixa a dospeza do MI·
nisterio da Guerra para o oxercicto de 1800,
emendas a que u.quella Camara niio deu o
seu assentimento;
Continuaçiío da 3• discussilo da proposlçiio
da Camara llos lloputados, n. 55, do 1805,
que rcorganisa o ensino das Faculdades do
lJireito;
2·' discussão da proposição da camara dos
Deputados:
N, 61, de 1805, que autorlso. o Governo a
abrir, no actual exorclcio ftnancoiro, ao Mi·
nlsterio da Justiça e Negocias Interiores, o
cro·lito supplementar n~ importancia dó
50Q:220.$0l0, destinado às verbas 5, 7, O, 11,
13. W, 211, 21, 22, 27,28, 38, :me 41 do o.rt.2'1
da lei n. 26õ, de 24 rle dezembro do 1894;
3' dita da proposição dn. mosma Camara,
n. 48, do 1805, que dit nov~ orgonlsnç.\o ao
Corpo Diplom.o tlco da Repuullca ;
2" dita da proposlçiío da mesma Camara,
n. 31, de 1805, quo declara do Uvre.cocolh~
do Governo, o.lóm de outros 'argos que jiL
o >ii-o pela legislação em vigor a nomeação de
directores do Tho;ouro, Inspectores da Allitn·
doga da C11pllal Fe·leral e da Caixa da Amor·
tlsação, dh•eotor da Co.sa da Moeda, Administrador• d11 lmpronso. Nae.ional o Diarío
Officiat e director do Recobedorlo.;
0' •'iscussiio do projecto do Senndo, n. 50,
de 1805, que regulo a promoção dos juizes do
Tribunal Civil e Criminal ;
·

J.

•

3• dlscuss[o das proposl~õos ela Cnmara dos
Deputados:
N. 30, do 1895, que concelle a D. Maria
Llns Velleso da Silveira, fllha legitima do
capltiio de nrtllhai•Ia, jú. fu!lecldo, Pedro Ivo
Velloso ·da Silveira, a ponsiio de 100$ men·

snes;

I

I;
•
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N. 53, de 1895, que autori'a o Poder ÉÍC·
ecutivo acnnccderao I" otncial da Blbliotbeca
Nacional, Olympio Ferreira das Neves, um
anno de licença, com ordenado, para trntar
de sua sa.ude;
N. 58, de 1895, que autorisa o Podor Executivo a conceder ao engenheiro civil José
Dias Dolgndo de· Carvalho Junior, lento do
Externato do Gymnasio Nacional o professor
do Colleglo Militar, um anno de licença, com
o respectivo ordenado, para tratar do sua
saude onde lho convier;
N. 62, de 1895, que autorisa o Poder Ex·
ecutivo a conceder a Emi!IO José Moreira Ju.
nior, 3" escripturario da Alfandega rle Ma·
mi.os, um.anno de licença sem vencimentos;
3• discussão do pro,lecto do Sonnclo n. 28,
de 1895, que concedo a cada uma das !Ilhas
do Dr. Elyseu de Souza Martins. DO. Ade·
Jaide, Rita, Dolores o Esther de Souza Mar·
itns a quantia do 40.$ monsaes ;
2• dlscussiio rlo projecto do Senndo n. 49, de
1890, quo concede ponl'iio a D. Brazilia Augusta Pinheiro da Cunhn, viuva do general
~'rancisco Manoel da Cunha Junior ;
2• dita das proposições da Cama~a dos
Deputados:
N. 54, rle 1895, quo autorisa o Poder Executivo a concerlor no Dr. Ladlslao José do
Carvalho e Araujo, medico da Hospedaria de
Immigrantes em Pinheiros, um anno de 11·
ccnça com o rc-spectivo ordenado, para tratar
do •ua saudo ;
N. 69, de 1895, que o.utorisa o Poder Exeoutlvo a conoider a Alcldes Catiio da Rocha
Medrado, blblithecario do Escola de Minns de
Out•o Pret.o, um anuo de licença com o respe·
ctivo OI·denndo para t1•atnr <I e sua snudo onde
lhe conviei•;
N. iO. de 1895, que autrl!'isa o Poder Executivo a conceder a Antonio Leonardo do Me·
ne<es Amorim, I" oscrlptUI•arlo do Tbesouro
Nnolonnl nm anno do licença com o respectivo
ordc·nndo jllll'a tmtnr de sua saude onde lhe
convier ;
3• dlscussiío da J•roposlçiio <la mesma Camara n. 34, do 1805, que concede a D. Francisca Amollo. Blttoncourt Cardoso a pensão
annual de I :200$000 ;

2• dlscuss[o do projecto do Senado n. 39,
do 1805, que autorlsa o Governo a mandar
contai' no I" tenente reformndo da armado.
Artbur Waldemiro da Serra Belfort, para os
elfeltos rio. reformo. mais 8 mezes o 28 dias de
serviço;
3' dita das proposições da Camnra dos
Deputados:
N. 8, de 1805, que autorisa o Poder Executivo a conceder ao cabo de esquadra refor•
mado, Amaro do. Costa Soa.res, a pensii.o
diario. de 1$000, sem projulzo do soldo, que
ja percohe, de suo. reformo.;
N. 59, do 1895, que nutorlsa o Poder Exe·
cutivo a conceder" Julio Tra,jo.no de Moura,
director da 4" sec~ii.o do Museu Nnciooal e do
LnboratOI·io Anntomo·pntbologlco da Assis·
tenclo. de Alienn•los, um anno de licença sem
vencimentos.

Levanta·•• a >essiio ó• 4 borus e 15 minutos da tarde.
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(Presida• cia do Sr. Manoal Victor/no)
SU~DL\.RJO-

Aller\!trn dn. SNisiio - Leitura o
approvnçiio dn. neta- Parecer- Discurso e
requeri monto do Sr. Vicente MachndoÜIWI~~~ no DIA - Diflcussão e votação das
omundns do Senado, não nccoltus pela. Cnmnrn.
dos Deputados, ú r,rof_loMi.;iio da. moflmn Cnmnra
n, 23, ile 1805 - :Ja discua~ilo da proposição da
mosnm Cumnra n. 5r,, de 1895- Discursos do11
SrR. Corrl+a du Araujo, João Dal'lmlho c Vir·

sitio Damn;do- Enct•rl'llffi('l\tO dn disCUI18ãO e

adin.monto dn. ''otnçii.o- 211 discuRsiio í' ndin·
monto d•~ \'otnçiio dt~ proposi~·ti.o da. nwRmn
Cnmarn, n. tH de !895- Parecer- Ordem
do

dlu IS,

.lo meio dia comparecem os 44 seguint~s
Srs. Senadores:
Joiio Barbai ho, J. Catunda, Gustavo Riclmrd, Joaquim Sarmento, Costa Azevedo,
Mnnool Barata, Gomes de Castro, Pires Ferreiro., Cruz, Coelho Rodrigues, Joiio Ccrdolro,
Almino Alfonso, José Bernnr•lo, Oliveiro. Gal·
viio, Abdou Mllnn~z. Almeida. Bai roto, João
Neiva, Corrên de Araujo, Joaquim Pernambuco, Rego Mello, Leito e Oitlctca, Mooslas de
Gusmão, L~andt·o Maciel, Hosa. Junior, Coelho
o Cnmpos, Virgllio Damaslo, Domingos Viccn·
te, Gil Goulat•t, Ma.noel de Queiroz, Qulntlno
Boca.yuva, Lapér, Lopes Trovão, Gonçalves
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Chaves, C. Ottcnl, Paul•t Souza, Moracs Bar·
ros, C11mpos Salles, Leopoldo do Bulh11es, Joa·
quim Mlll•tinho, Virento Machado, Esteves
Junior, Julio Frota, Rnmil•o Barcellos o Pi·
nlwlro Machade.
.Abre-so n. sc~siio .
E' lida, posta em discussão e sem debnte
;opprovnda 11 llc~~ da sessiio n.ntorior.
Deixam de compnrerer, com causa participada, os Srs. Jo[o Pedro. Fmncisco Machado,
Antonio Bnenn, Justo Cbcrmont, Nogueira
Accioly, Severino Vieira, E. Wandenkolk,
Aristides Lobo, Joaquim Felicio, Joaquim de
Souza, Generoso Pence, Aquilino do Amnrai
e Raulino Horn; e, sem eila os Srs. Ruy Bar·
bosn, Eugenio Amorim e Arthur Abt•eu.
O Sn. I" SECUET.uuo deciarn. que n[o lta
expediente.
O Sn. 2' SECRETARIO IIi e vae n imprimir
para entrar na ordem dos trabalhos o seguinte,

de mar c tct•ra da classe activa e das classes
nnnoxas do exerci to o d11 armada, olllciacs
'do patente.
Essa mesma exclusão foi determinada no
pt•ojccto substitutivo olferocido, perante as
commi.,õcs reunidas do Lcgislaçüo e Justiça
e Constituicüo e Poderes, pelo Sr. Sonadot•
Campos Snlles, com relnçilo aos millt_nres ou
civis que como cabeça~ tivessem dehbcrado,
excitado ou dil'igido o movimento ( Cod.
Crim, art. 108) ou assumido o commnndo de
corpos organbados ou tomado parte com governo ou JUnto revolucion>rla.
As commissões reunidas accoitando o pensamento geral desse projecto alt.et•aram comtu•lo al"umasdas suas disposições c no substitutiv~ que olfercceram ampliaram o beneficio da. n.mnisthL a todos os indi!Jiduos que
houvessem tomado ~rtc nos referidos mo·
vimentos rcvolucionnrtos, o do Rto Gran<le
do Sul c o do porto do Rio de Janeiro e ou·
tro~, desde quo depuzcescm u.::; armu.s ~ se
apresentas•cm no pt•azo de noventa dtase
dentro do territorio nacional, ás autoridades,
P.,RECER N, I 02 de 1895
civis ou militares da Uni[o e ii\ra delle ás
Legaç1les e Consulado! da ltepubllca.
A proposiç[o da Camam dos Deputados
Rejeitedo pelo Senado este projecto, ren, 76 <lo corrente anno, ora submettida á viveu a questão da amnisti:L geral ao ser ~u_!l·
cómmissão de Constituição, Poderes e Diplo- mettida á dehbem<;[o do Senado o propostçao
rnocia.para sobre ella interpor o seu p11reccr, da Cnmara dos Deputados, n. 23, do cOl'rente
amnietta a todas os pessoas que directa ou anno pela qual se concedia nu1nistia i\s pes·
in•lirectamente se envolveram nos movimen- soas que, directa ou indirectamente tomaram
tos revolucionarios occorridos no territot•io da parte nos movimentos pollticos, de car~eter
Republica até 23 de agosto <lo corrente anno, sedicioso, occort•idos nos estados de Alagoas e
e determina no mesmo tempo que os oll!ciacs Goyaz.
do exercito e da armod:L comprebendidos A essa proposição toi olferecida uma emen·
nessa amnistia, n[o possam voltar• ao serviço da sub•titutivn, assignada per 27 srs. Sena·
activo antes de dous annos contados da da~; dores pela qual ficav 11m amnistiadas to<las as
em que so apresentarem á autoridade campo· pmods que directa ~u indirectamente tomo·
tente, ficando ainda ele pois desse prazo SUJei· ram parto em movimentos sediciosos ou em
tos á mesma condição si assim o JUlgar con- acto de conspiraç[O ou rebelli[o que se deram
veniente o Poder Executivo.
no let·rltorio da Republica ató a data de 23
Esta proposição exprime, como é publico e de agosto do corrente anno.
notorio, o nccordo n que pederam cheooar as Esta emenda substitutim foi npprovada
opiniões controvertidas no debate dos dilfe- pela maioria do Senado e neila tlcou expres·
rentes projectos apresentados sobre esse im· sarnento manirestada a intenç[o de tornar a
portante assumpto, opinille~ expressamente amnistia gorai, ampla e absoluta, sem reser·
manifestadas nas proprlas dellberaçlles dtver· va.s nem condições, quer quanto li naciona..
gentes adoptadas pelas duns casas do Con· lidado dos indivi<luos c01upromettidus nos
gresso.
movimentos revoiucionnrios, quer quanto ás
A simples resenho. chronologicn. tlos di ver- categorias ou clnssos n que ptnotouccl:i~OIU.
sos projectos &ubmettidos li dcliberaç[o do
Postoriot•monto n ndopçilo <lesto. projecto
Senado demonstra·o sufficicntemento.
foi nprosontado um outro i•elo 'Sr. sonntior
Pelo projecto n. 3 de 7 de maio do Mrren· :ioverino Viehn, poio quni creavtlllO exerdto
te armo (apresentado pelo Sr. Senador Costa o nn armn•in umn reserva especial, pnrn 11
Azevedo) concedia·se 11 amnistia n. todos os quni sel'iam trnnsfet•idos os olliciaes do torra
brasi'oiros que directa ou lndirectnmcnto to- o mnr qno, len<lo dcsortndo de s.uns tiieirn~,
mnriLin parto no revolta de 6 de setembro de voltnl!Solll 11 eiins por QUalQuer c•rcun/Stanc•a
1803, promovida por uma parte da esquadro que niio tosse em conscquonch• uo sentenç11
nacional, 0xcluinilo da amnistia os militares • proferida om tribunalcompetcnte.
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Embora conceLI•Io om tor!llos goraos, pa- roi toraria po[!\ Camn~a elos Doputndos, quo
receu que o pr•o,locto nbrnngin casos ,jú. oc- nn sua oplnlno a am111st!" ampla e incondl·
corrl(los~ aiOm dos filiO {Hitlessom occor•rur cio na i ó n medi· ln politica quo molhar corr'cJS·
no t'utu1o, o rtno por· tunto dil•ectn. 011 iudl- pondo no (neto do dosnrmamento dos rol:oidos,
roctn.nwnto nttlngin. ou podi1L n.ttin~ir os mi· ainda lut pouco om armas contra n nutorldado
lltlu'es quo doscrtnrnm do suns tlloil•ns pura do> Estados Unidos do Drazll o no ajusto do
onvolvor-sa nos movimentos rovolucionn.rlos pn.z, com ollos nogociad;l, poJo general quo
comprehondldos no projocto do amnistia gornl commanrln. om chofo as fot•ças dn. Unirto no
jil npprovndo polo Senado o nindn ponrl•mle sul dn RopublicrL como delegado do Poder·
da dellbornç~o da Camnrn dos Doputa<loa. J>xocutlvo; mns si osto é o sentimento Intimo
ela mnioria do Sonndo, nlio pódo nem devo a
Por ossa rnzilo o segurnmento por ontras Commlssiio
oxorcor ou pór em du vldn os
quo n Commlbsilo deixa do nproclnr, foi np<'O· rilzOos do ~>i ta
o do pntrlotico dossentado um substitutivo snbscrlpto por 20 velo pola sortopolitica
lnstltuiçOes da Republica,
Srs. sonn.doros dot~t·minando ~ue a Nsorvn. quo lnlluiram, dos
no animo rln. Co.mm·a. dos
espcCll\l rosSO de caracterprovasorio 1 fJ.IIO pn.rn ~oput1tdo:; parn.. n~coitnt• ns rostricçücs conossn rosorvn. fos:;olll tro.nsfuritlos o~ ot'rlctaes tullls na propOSIÇI\0 QUe nuoptou O pnra cuja
oU'octivos quo tendo so envolvido em couspl- n.pprovnçü.o c~ncorroJ•am pntr·ioticnmonto os
rnçilo ou secllçilo ntó 23 do n~osto do corronto votos dnquollos mo;mos quo antcrlormonto
anno, obtivossom amnistia.
so haviam mn.nifastndo om J'nvot• tia arnoistht
Nesta sulJs!l\utJvo ficou bom clnro o ponso.- llmplt\ incondiciounl.
monto de quo as sUiiS disposiçõos roforiam-so
Nestas circumstauchs o Sonnuo só poderia
dirootamonto nos mllitnros amnistiados paio ndoptn.r
1IC'6tes t1·os alvitres: :o\lstentn.r o
p<·ojccto quo passara ,no_ Senado o constituln sou Y."tto,um
rejeitando n proposlç;Lo dn Cnmnra·
(><li' tanto um" r·o>tpcçno .a~ pon•amon ~~ da omontlnr a. propo~it;ii.o no son tiU.o t1n sua. opi~
nmnbtia umpla o mcondrmooal que tora o
já mnn~f~stndu, tlunlmonto ndopnr a
pensnrnonto vonr.edor pcb\ manit't~5bçü.o do nião
mesma propos1çao como melo do afastnr a
voto dn mniorin do Sou ado.
hypothooo do uma coliiSiio politica ont<·e as
Tncs projectos morccoram o nssonlimonto duas Cnsns do Congl·osso. Impedindo no mesmo
do Senado o desrla ontilo como a formula <ln tempo n CO}Isolidllçilo da pa?. o a ronlisaçilo
sun vootado o dollbcrnçiio, rlcou provolocondo dos bonollc1os quo rlovom resultar• drt nmnis·
n emenda substitutivlt i• proposlçilo n. 23 dn tin., como neto do soberana. clomencln, deetiCamara dos Doputtulos o a osla Camara sub· nado a p1•omovor o npa?.igunmonto uns pnimettlda pura rlnal dolibornr.·ão.
xocs o n pôr te1•mo ns a~titnçOos que toem
A Cnmarn dos deputados por gT<lndo mnio· contm·~atlo n Republica e dns quacssó podem
rln rejeitou a emenda do Senado o como con- re:mltat• as mrus funestas comequeocins.
soquoucia dosso neto, foi approsonlndit o ap· Como corporM;ão que representa. nn nossa.
provada por uoanlmldnrlo do votos a propo- ardam instituciounl, o elemento ponderador
sição ora submottldn 11. dollberaçiio do Senndo como a Cnmarn que constituo n ropr·oseatnçW:
e sobre a qunl n commlssiio do Constitulçiio, dos Estudos, isto c!, o vinculo fodornl da Uulilo
Podares e Dlplomncia vem ln torpor o sou Br;lZileira, n. garnntin. otrectiva da nutooomia.
parocor.
e da fellcidado cios Estados, bom como da
Par essa proposição como acimo.j1\ assignn- uniúndo nacional, symbolo supramo ut~ grnn·
ln.mos, o. nrnnistlu. ó concedida a todas d.~ pes· do'n e da Erosporld11u0 da Pllt<·la commum
soa1 que d!rect11 Oltlnllirectamonto se tonl1nm dos lll'nZilah•o:;, o Socado, nesta. omergoncin,
envolvido nos movimentos rovoluclonnrlos dnrá prova da nltn snbodorln o rio prornndo
occorrldos no tOI'I'itorio da R.opuhllcn ató 23 cl'lterlo com quo costuma deliberar sobre os
do agosto do corrente nnno: mio podendo, grnndos lntorossos nacionaos, conformando·se
poróm, voltar no sorvlço activo, antes do com o ponsnmonto do Cnmarn dos Deputados
dous unnos, contn.do:; da d1ttn om f'JUO so n.pt'O· adoptando a proposiçiio que estr\ submottlda
sentaram iloutor·ldude compctonto, os mlll- á sua deliborn.ção.
turos comprehontlidos nn. amnistio, elo v-endo Tal ó, poJo monos, o parecer da Commissiio
assim pormnnecor dentro do referido pr•nzo do Constltulçiio, Poderes o Diplomacia.
o nlndn depois dollo si o Poder Executivo ns·
Sala 1lns· Commissões, 17 do outub~o do
sim julgnr convonlonte.
. ·
Tnl foi o ponsnmonto voncouor ria Cumnrn 1805.-0. Bocayuva.-Git Goutart.
elos Deputndos, CllbO agora o Souatlo pronunO S•·· VIcente J\lnebndo- Sr.
clnr-so sobro ollo.
A commissõo ncrodita o julga podar osso- prosldonto, tive scicncl" do quo tbrnm nm~a
guml-o que a mnlorln do Soando contlniln a dos na lihn dus Flores boletins declurundo
uclmr praferlvol a fórmula da sua omonun rroltlbltlo o transporto do colonos para o Es-
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todo do Pnrnnà. I'' facto sabido, que ultimo· cçilo, som altorni'So niJsolutnmonto os termos
monto qnnsl todos os colonos que nportom à om que foi o!la concobidn.
Ilha dos Floras doclarnm peromptorlnmonto
no Govorno que como ponto do dostino nccol- Posta a votos é mantida, salvo a redacção a
tnm nnk1mooto o Estndo do Pnranlt. Alnd~t seguinte emenda:
tm pouco, om nm vn!JOr qno pnrtln dosto Ao n. 12-Estado Maior Gonernl-Ro•luZilporto, seguiram 300 co ocos. Nüo soi om qno se a 571:128$ a vorba de 595:128~, pnssnndo
se f11ndou o Uove••no pnrn m11ndar aillxor os membros do Sup••emo Tribunal Mllitar
ossos· boletins, om !lngna polaca e itnlilloo, que tiverem o posto do marechal a perceber,
cro11ndo um11 s!t1znçiio desfavorovet pn1·a o cm vez da gratificação do commando do
meu E<tado, que tom mnntldo com grnn•lo exercito, do art. 24, capitulo 5", da lei ap·
· sncrillclo o sorviço do colonos. O Govorno não provada. pelo decreto n. 9·16 A, de !" do no·
so tem dosobrlgodo do todos os compromissos vombro de 1890, o gratificação de commnndo
com os F.stndos, mos isto niio ó razilo pnra do corpo do exercito, do que trata o mesmo
mnndnr nlllxnr ossos boletins.
artigo.
.
Escusnn•:o.mo do fllzor maiores considero- Posta a votos nilo é mantida a seguinte
çüos, vou mnndni' li Mesa um requerimento emendo:
a os to rospolto.
Ao n. 15-Praçns do prot-Em voz do
Vem á Meso. é lid~, apoiado posto om dis- 8.000 voluntnrios. dlga-so IO.OCO- aucussão e som debato npprovado o seguinte
gmontanrlo·se 91:250$ á verba correspondente.
Posta a votos emantl•ln a soguinte emenRcquerimm1to
do:
Ao n. 15-Prnçns do prct-Supprimn.·so a
verba
do 100:000$ destinada o premies.
Roqueiro que ao Governo so pcÇllm, por
intermcdio do Ministerlo da Industria o Via- As emendas viio ser devo! vidas ó. outro Ca·
çiio, inlbrmações sobro os motivos que deter- mora com a communlcação do occorrido,lndo
minaram a nfixnçiio na ilha das Flores, de antes ii Commissiio do Redacção pura rediboletins declarando prohibldo a ido de colo- gil·as do nccordo com o venclrlo.
nos para Estado do Paraná.
Continún em 3" discuesiio com as emendas
Sala das Sessões do Senado Federal, 18 do offcrocidas, a pl'Oposiçüo da Cnmnra dos Dooutubro do 1895, 7" da Republica.- Vicente putadosn. 55, do !8D5, que reorgo.nisa o enolno das Faculdades do Direito,
Machado,
O í!ir. Corrõa de AraujoSr. Presidente, a propoelçüo que se áfscute
ro?rgnn!l!lt as. fac!Jldades de direito da Repu·
bl1ca. E , p01s, mcontestnvel a lmportoncia
continuam em discussão, que so encerra do assumpto submettido ó. nprccinçiio do
som debate, as emendas rlo Senado á p••oposl- Senado.
çiio da Camara dos Deputados n. ~3, do 1895, A proposição quo a Camara dos Depu tndos
que fixo a despeza do Minlsterio da Guerra nos envtou, contem duns nltoraçiles notaveis,
para o exorcio do !8Q6, omendns a que nquol· compnrn•la
com o roglmon actual : em prila Comam não dou o seu assentamento.
mol!•o logar supprimo o curso de notariado o
reduz a um os dons cursos dB scioncias soO Sr. Pre•ld<mte declara que as ciaos e jurldicas ; em segundo, lognr, llLZ
emendas só podem ser mantidas se obtiverem cessar a liboJ•dado de frequoncin ou antes
torna obrigntorla a frequencin para os
dous terços ilos votos presentes.
nlumnos
matriculados.
Posta o votos é mantida a seguinte emenda:
Estas alteraçocs constituem sem duvida
Ao n. 5-lnstrucçüo Milltllr-Dopois das alguma uma reforma Importante na organipnlavrns-gabinetes do rhysica o chunlco da saçiio do ensino das nossas faculdades do
Escola Mllitnr da Caplta Fedoral-ellmine·so direito.
todo o resto do porlodo.
Em 1865, si niio mo falha a momOI•ia, o
ministro do imporia, consolhoiro ·Josó Llbornto
O Sr. l"re,.idente ló n omond~t no Barroso, reformou IIS Jhculdudes do direito,
n. 12 o tllz que a matoi·Ia contida nolla re- dividindo om dous o curso do sclcnclas sociaes
fere-se niio u rubricll 12, mas ii rub•·lcl\ 2, e jurldlcas, Cl'oou um J!&ra ns scionclas soclacs
para a quul revortoril om trabalho do roda- e outro pa1•a as sc!onc1as jurldicas, .

ORDEM DO DIA

.,
:i

,

' I

I

'

'

'

'-

'

. : ·s.

'

.

I.

••

i

SESSÃO KM

17

D& OUTUBRO DE

1895

127

Essa reforma, quo n[o chegou n. ser eX·
ecutarln, niio dava maior desenvolvimento
nem no estudo das scioucias socines, nem ao
das scioncins jurldicas; pol' osso motivo pronuncio!. mo ceutrn. oiln., om 1877, nn. Cn.mara
dos Sra. Deputados, onde fi~ porto da Cemmissiio do lnstrucçiio Publica.
Disse ontiio que, sondo elementares, supor1\ciaes as noçücs quer do umas, quor do outras
sciencins quo so podiam adqun•il• nas l'acul·
darles do direito, niio llavin. raziio de ser para
a divis[o do ensino em dous cursos. Si a reformo pretendesse desenvolver, aprofundar o

em direito om dons cursos que \1abllitariam a
acquisi~ii.o dos titules do doutor em direito e
doutor em scioncios politicas.
Asaim soparava·so o estudo dos scioncias
soclaos, no intuito do nprol'undal·o, do darlhe maior desenvolvimento.
S. Ex. contestou q'ue fosse esse o Intuito
da retorma que eu n1io posso asseverar, si foi
ou não votaria.
Na !'O Vista do ensino que aqui tenho encontra·so o discurso com que Pomcaré, ministro
da inst1•ucçiio, se dirigiu ao conselho supe-

incontestovclmento conveniente; inas, continun.ndo o ensino a ser clomentnr, distribuiudo.so apenas pelos dous cursos as cadeiras
existentes, nas quaes sómente podiam os
alumnos adquirir noções supcrficiaes qner de
uma.:-<, quer de outros scicncins, a divisão não
podia tmzcr vantagem alguma.
AS noções elementares quer rio sciencias
!acines, quer do scicncias JUridicas eram lndispensa veis para quem quer qne pretendesse
o t1tuio de bacharel em um ou outro dos
cursos creados por aquolia reforma.
Por estas o outras raziles contestei as van·
tagons da divisiio feita cm 1865.
O decreto n. 1.232, de 2 do janeiro do 1891;
reformou os estatutos' das Facutdndes do Direito, creando tres cursos, a saber: o de scion·
elas sociaes, o de sciencias juridicn.s e o do
notariado.
Essa reforma dou mais desenvolvimento ao
estudo quer das sciencias socinos, quer das
scioncias jurídicas ; basta attender ao nu•
mero de cadeiras crcadas para conhecer·se
que o ensino dos novos cursos foi organisarlo
sob bases mais vastas, de modo a tornai·O
mais desenvolvido.
O curso do notarlndo n[o produziu resnllado algum; na Faculdrulo do Recife creio
que um ou dous estudantes se matricularam
nosso curoo que alills niio foi frequentado; na
do S. Paulo, niio sol si o curso de notBriado
teve froquoncia.
.
consoguintomento, a suppressão desse cuf'O
e uma necessidade, pois, por Jltita •le alu·
mnos, elio só tom sorvido para determinar a
duspoza com professores quo niio toem a
quom ensinar.
Convirá acabar com a divisiio dos cursos
do scioncias sociacs e jul•idlcas, reduzindo-os
aumsó'l
Quando o honmdo Senador por Minas Geraos tratou desta qucstiio, lcmliro.mo qne lhe
disse om aparte que, no começo dosto anno,
se cogitam na França do dividir o doutorado

tidos.
A leitura desse discurso convence do que
incontcstavoimento o pensamento do governo
tal alargar o estudo das sciencias soclacs
( politicas e odministmtivas ), considerado
multo eiomeutor o ensino dessas scicncias.
Além desse discurso no qual o ministro
historia tudo quanto octorreu no França re·
intivamontento no ensino das sciencias admi·
nistr:Ltiva.s, encontro.·so na. Rt.'Vista do Direito
a da Lagis/açao um artigo de um dlstincto
publicista Ducroc, ando elie, justificnndo a
reforma, demonstra a necesslrtode de aprofundar o estudo das sciencias administrativBS.
Pode·se, pois, sem 1•eceio do errar, ossegu.
rar que a idéa, o principio que determinou
a l'etorma foi aprofundar o estudo dos sclencias politicas.
O Sn. OoNÇAtVES CnAVES-Como niio posso
mais thiior sobre este ossumpto, peço ao no·
bre Senado!' permissão para lnterrompei·o
com um aparte.
0 Sn. Conn~A DE ARAUJO - Com muito
pm~cr ouvirei.
O Sn. OoNÇAr.VES CliAVES - Eu disse fir·
mado na opiniiio de um notavel escripptor, a.
qual vem no lo1'11al elos DebateJ quo tinha
presidido a reforma um pensamento ostra·
nbo ao desenvolvimento dos sclencias politl·
cas.
V. Ex. redarguiu, dizendo que o pensamento ora ap1•orundar o estudo e eu repliquei
que, não, porque como V. Ex. sabe existo
na França uma Faculdade de SclencillS poli-·
ticas. Primeh•o argumento,
Em segundo Jogar, a critica feita ó. dlvlsiio
do lioutorado, de scioncios politicas e juridi·
caa, porque nas sclenclns politicas envoivo·se
mataria jurlt\ica elementar. Logo nii.o podia.
ser o pensamento o desenvolvimento.
A ra~iio que os pubilcistas francozes diio no
Joo•nal dos Debalos é esta, llludir n. questi'lo
em rola1•ilo aos dous annos do lice!lcilldo par~

estudo d1~s sciencin.s socincs ou das jut•idica.s. rior, npresonto.ndo os projectos rlo roformn,
o. divisão do curso traria. va.nto.gens, seria. afim do serem por olle estudados o discu-
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o recrntnmento, dizendo quo o Governo não
linho a frnnqucm do dnr esta raz•1o.
O SI,. ComulA DEAttAUJo-V. Ex. nüo tem
rnziio.
OSR. Go:-.r,AI.vEsCnAVEs-Esto ó um ponto
que absolutamente ...
O Sn. ConnilA. DE ARAUJO - Nilo alTecta o
projecto i não hn. duvida. nlgumn. ; mas, tendo-me pi•onunciado no sentido de que areforma visara o nlargnmento do ensino, desejo justificar o que então disse.
Estava na Europa quando n quest"o foi
discutida lnJ•go.mcnte nojornnl fmncez Tcmps.
Ahl professores di~tinctos discutiram larga·
mente as Yantngens o inconvenientes dareforma que se p1•ojcctnva; mas, todos nccordes lho attribulnm o intuito do desenvolver
o ensino das scienclas politicas c administrativas.
Na Franr.n existo o licenciallo o o doutorado.
O Sn. Go~çAI.VES CIIAVES -E o bnclia·
relndo.
O Sn. Conni:A DE ARAUJO - Proparntorio
para o licencindo. No ensino superior, temos
o licenciado o o 1loutorndo.
Segundo a reforma, o licenciado hnbilita
quer para o titulo de doutor em scienclns
politicas, quer para o de doutor em direito;
obtido o titulo do licenciado, fica-se habilitado
a qualquer dos cuJ•sos do doutorado.
Actualmente sô o doutorado import~ lsoncão · para o serviço militar; a reformo,
procur.mdo mcl110ra.r tnmbem o liccncmdo,
n.mplinra, torna.ra. oxtcn~i vn. nos licenciados
esse favor restricto no doutorado.
O SR. GoN~ALVES CnAVEa- E' facilitar o
doutora•lo, dividil-o.
OSn. CaRRil,\ DE AI<,I.UJo-Attendn V. Ex .
O SR. Go:o;ç,,r.vEs CIIAVES- E' o que diz o
Jo/'iial dos Dcb;ztos.

O SR. CaRRilA. DE Aiuu.ro- A Uccnça niio
do JavOI' concedido no doutorado;
dividindo este cm sciencias juJ•idicas o cm
politicas, subsisto o favor, a isenção, qual·
quer que srja o ramo que se procure seguir.
Deixando esta questão, passo a tratar do
projecto.
I'u disso, Sr. 1Jrosldente, que já tive occnsliio de pronunciar-me contra a divisão do
~osnv11

curso cm scíoncín.s socincs o cm sclcnciiLs .iuri-

clicns, Isto porque ns noções que se podiam
adquirir eram então multo elementares.
Hoje vejo que, depois do uma reforma,
como ade !SOL onde so procurou desenvolvei'
o estudo, qner das·sclencias soci~es, quer das

sclonclns jurld lcns, jó. creando novas cadeiras,
j{t dividindo algumas das existentes, se procura oxtloguii' a divisão, rerluzlr os dons
cursos a um sómontc-o do sclonclas soclaos
o jurldicns.
POI' que se pretende somelhnnto reduccão 1
Dizem os defensores da refoi'ma que n reducçiio 6 conveniente pam melhorar o ensino,
que a divisão não produziu os resultados que
so cs pera va.
s~. presidente, eu creio que o facto de niio
corl'esponder o resultado ó. justa expectati VIl
daquclles 1110 decretaram n reforma, não justifica :tquellcs que hoje procm•am voltar ao
ponto do onrle haviam partido; si o ensino
não ó t:1o pi'Oficuo como seria para desojat•, a
cnuS..'l. devo ser outra que n11o a. l'eformo. ; não
pos;o atti•ibuit• o estado do ensino á reforma,
niio.posso considoral-o conscquencln da di visão
!lOS CUl'SOS.

SI consultarmos os dados estatísticos remct·
tidos polns 1\lculdades officiaes de S. Paulo e
do Recife, devemos acreditar que o estudo das
sciencins rocines. bem como das sciencia..s
jurídicas, tem sido feito com gt•ande vantn~om pn.rn. a causo. dn. i nstrucdio, pols que
Jbrnm mais de GOO estudantes approvados em
um anno o apenas II reprovados.
Este resultado attesta ou o aproveitamento
dos nlumnos ou que os exames niio silo feitos
como seria para desejar.
Fui lente da Faculdade do Recife o no meu
tempo, posso asseverar no Scnedo, os exames
niio eram feitos convenicntement.e, deixavam
multo a desejar.
Apeznr dos dauos estatísticos, acredito que
o ensino niio tem prosperado entro nôs e me
parece quo a causa ó a mesma do outr'ora, a
Jitlta de ~everidade ou antes a excessl va con·
descendoncla, a injustillcnvel Lenevolencla
com que silo julgados os exames.
Emquanto os estudantes acreditarem que
no fim do nnno terúo quatro ou sois pontos
para f<tzorm a epl'OVa escripta que doUes se
exige, nií.o so csfor~riio ilurantc o anno
lectivo,· esporando conhecer os poucos pontos
sobre que vorsnri\. o exame. (.1poiados,)
Estou convencido de que esta ó a verdade ;
a J•educçfio dos cursos a um só e n. obrigatol'iedade lia ft•cqucncia niio aproveita Iio modo
algum para o mal que se tt'ILL~ de remediar.
Só conlicço um romedlo cmcnz: ó c;;tabclecer que todns ns lit;>ões .. tenhnm um pro:;!'rammo. o que todos os programmns constituirão JlOntos para as provas oscrlptas dos
exames.
Por esse modo o nlumno conhccerii a necessidade que tom de pt•eparar-so dlarla·
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m~nte_nns liçõc~ que !hcs !oram explicadas, programma, ter noções dns pal~vr~s que nhi
pots nao lho scra poss1vel csLudnl-as em pou· se cmpt•ognm,
cos dias pum prepararem-se pu.m os exumes.
B ;u;Him ern. etroctivo.mento, St·. Presidente,
Emqun.nto ns provas cscl·iptns vursurom n o.,tutlanto que tinha uma prova escripta
sobro quatro ou !!Cis pontos undu. se canse· Julgada sol!rivcl, sómentc or" reprovado si
guirit .
não entcndio. as po.lavrns do progrnmmn sorNo tompo cm quo ou Ol'a lento, os nlumnos teado
para a prova oral.
sómonto estudavam os quatro ou seis pontos
Lembro-mo
do que uma vez no qu~rlo nnno,
quo constltuinm objocto das provas cscrlptns
o pam osso cstutlo poucos dias O!'nm su111ci- foi sorteo.do o programmn.-dos Codicillo.~
dw; sJiústitHiçUvs-;vendo que o estudante não
cntos.
conhecia IIS definições de nenhum~ dessas paO Sr., GoNÇAI.VES CUA.VES-0 oxnmo ó uma lavras, cu lho pedi que ns trocasse por
burla.
outras, de modo que ou pudesse conhecer
O Sr.. Cor.m':A DE AJ<AUJo-Apczar t!e ser que elic linha qualquer noção do nssumpto.
conhecida c confessada po1• todos n situação, -Nada couscgui. (lU1w.)
niio hn entretanto nccortlo quanto no meio pelo No meu tempo, havia. excessiva condesqual deve o Poder Lcgislnt!vooccorrcr,quanto cemlencia, qun.si criminosa e esta nosso pro..
ó. providencia que devo adoptar para melho- cedimcnto era a pt•incipnl causa da dcca·
rar a cnusn da instrucção nas Faculdades do dencla do ensino superior.
Direito.
Fui lento no tempo da frequencia obrigaEntendem muitos que a f1•cquencin obriga- teria; conhcoo esse regimcn como o tla libertoi·ia. vem snlvnr o ensino superior; não sou dade e ~credito que~ cn.usn do mal nilo csl~
dos que assim pensão; não acredito na effi· abi.
cacia do remed10 ; entretanto acceito o pro·
jacto, votarei pela sua ndopçilo, não só para Si o projecto for adoptado, si estabelecer-se
que se conheça quc a ca usn do mal niio ó n a obrigatoriedade da troquoncia, mais dias,
liberdade da Jrequeneia, como para que se menos dias, voltaremos no regimen da. liberpropo!'cione no governo, com a aulorisação dade, porque um~ vez feita a conquista 6
de expedir novos estatutos, occasião do difficil lil•mar-se o regimon opposto.
decretar mcdidiiS que tornem os exames m~is 0 SR. AL!>llNO AFFONSO-Pois BÓ a liberdade
rigorosos ou menos fa.ccis.
e fecunda.
E' nos examos que está ~ c~ usa do mal com 0 SR. CaRRilA DE AMUJO-Em !877,quan·
que luctamos, nüo hoje; mas, b~ muitos do na Cnmara dos Srs. Deputados cu discuti
annos.
a questüo da liberdade do ensino superior,
O SR. Go!"ÇALVES CUA.VES-A falta do fre- sustentei n convenioncin <' 1 pormittit• a quem
quizesse prestar exames n~s faculdades omqucncia concorro para isto.
cincs, a inscripçilo para esse fim.
0 SR. CoarulA DE AMUJO-A liberdade do
O estudante que houvesse frequentado um
froquoncia nnd~ importa; cstnbeioçn V. Ex.
n frcquoncit• obrigntori~ o pm•mitt~ quo os curso livre ou que tivesse estudndo com os
exames versem sobro quatro ou seis pontos sons livros c se julgasse h~bilit~do, devia ser
o verá que os aiumnos procut•nrão conho· ndmi ttldo a exame nas faculdades officines,
col-os para estud~i-os·e assim hnbiiitatoem-se sobre o pt•ogramma da cndeim c niio sobre
mela duzin do pontos.
p~ra os ex~mes.
O Senado s~be o quo silo os exames; nilo ó O SR. PAULA E SouzA.-Era preciso haver
passivei faciiitnl-os mais do que se r~ci!ita. sevoJ•idnde em exames.
Eu vou confessar um pcceado quo por vo- 0 S!l. CORRBA. DE ARAUJO-As inscripcõcs
zes commetti; •lospcdindo-me dos meus dis· pnra exames devem ser pormittid~s; sejam
cipulos,por occa.siilo do onccrro.monto tlns u.u- severos nos oxa.mes.
in.s, mais do uma vez ou lhos disso: os Srs.cs- 0 Sn.• PAULJ\. E SOUZ,\.-ApoiallO.
tudom os pontos sobro que versa a prova
osc1•iptae queimem os seus livros do dh·olto; 0 S!l. CoruulA DE ARA.UJO-MIIS não deixem
do ndmittir aqueiles quo os qulzcrom prestar,
salvem do lncondio um pequeno diccio· medin.nto
U8 provo.:; cstabclccitlas.
no.rio do synonimos o com ollo procm·em onr.endot· as pn.hwt•n,,.q do progro.mrm~ quo lhes E' indispcnsavcl que o~ OX!Lmos sejam so!bi distribuido JlO!' occnslão u11 nbot•tur~ das riosj si ellcs nüo nttestmn o nproveitamonto
nulns o nilo receiem fuzor• os seu~ exames, db aiumno ó proforlvei mandar pass~r o ti·
pois que oextrnordinnrin a bonevolcncln com tulo do bacharel por qunlqum• secretnri~,mo
quo julgamos; nos exames ornes apenas exi- dinnto ? pngamcnto ilu tnXu que se julgo!'
gimos quo o ~iumno revelo tal' entendido o CODVCD!CD!e,
Sonado V, VI
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O Sn. PAur.A R SouzA-Isto ó a condemnaçilo do prolbs,orado.
0 Sn.. CORRi:A DE ARAUJO-Isto mo foi dito
mais do uma voz por um mostre o nmigo ;
nilo ó n condenmnçfio li o prorcssorado, pois
todo oilo reconlloco que ostn ó n verdade ; o
Governo devo ou vil-o o do accordo com ollo
n<loptar medidas que gnrnntam o resultado
dos mmmos.
Refiro-me principalmente ao meu tempo o
fui o primoh•o n conJbssar n minha culpa ;
sempre facilitei quanto pudo o oxnmc; só·
mente reprovava, quando orn osonndnio np

lI

I

I

sobre outrns bases.
O estudo nctuni niio ó bom ; mas, ha quem
acredite que o projecto ,; o que so pú<io Jazer
de melhor parn. salvnr !L soit.uuc;ü.o.
Nfio estou convencido disto ; mo.s. nilo he-

sito cm proporcionar nquoilcs que penBilm de

modo di verso occnsiü.o de vorillcn.r· quo ca.-

noção alguma do assumpto sobro que versava
o ponto.
E' passivei quo hoje as cousas so paesom do
outro modo ; acredito quo niio, pois vojo o ro·
sultndo dos exames. Em Pernambuco foram
600 approvados o J I reprovn<los durnnto um
nnno.
0 Sn. PAULA E SOUZA-Isto Ó muito grnvo;
et•a o caso ató do responsabiliar os professores.
O SR. CORRi:,\ DR ARAuJo-Em S. Paulo o
resultado ó o mesmo; voja V. gx, o rela torto
e so convencerá. <lo que, attenden<lo ao numoro do matriculas, o resultado ú pouco
mais ou menos o mesmo.
E' preciso melhorar o syatema do exnmes.
E' parn este ponto que devo reonhir princi·
palmontc nattencão do Governo nos estntutos
que a proposição o habilita a decretar. As
PI'ovas escriptaa devem versar sobre todos os
progrummus do Jicçõcs.
0 SR. GOXQALVES CUAVE~-Na minha unia,
o pt•pgramma da licçiio ó o que serve pal'a o
cxnmo.
O SR.CoruulA DE ARAUJo-Si o aiumno ti ver
certeza <lo que tl>rti o oxnmo sobre qualquer
dos prograrnmas oxpliondos durante o unno
lectivo, não aguardarh o tlm do nnno para
propnrnr·so para o exame, trabalha!'~ dul'llnte
o anno, t'requontarú ue aulns.
Dizio. ou, apezar de estar convencido de que
11 causu de decndencia do ensino superior não
ó a liberdade <lo frequonciu ..•
O Sit. VrcE~TE MACHADO- Apoiado; a
prova ó que as Escolas Polytechnica o de
Medicina tem-se elevado.
O SR. CORRicA DE ARAUJO- Não duvido

recem do fundamento as suas suspeitas.
Votando pelo projecto, deixo do discutir a
conveuioncia da supprossão de cadeiras, bem
como de sua collocaçiio neste ou nnqueile
anno do cm·;o ; porque entendo que O< que
acceitnm o pro,jecto, devem votnr contra todas na emendas, afim <lo que oile niio volte ú.
Cnmarn e soja quanto antes convertido cm
lei.
Si não fôra esta conaideraçü.o, eu apresentaria algumas emendas e votaria a Jilvor de
outt•ns jó apresentadas, alterando a distribui·
çiio das matarias.
·
0 SR. VICE~TE MACUADO - Apoiadissimo ;
ó ató inconveniente.
O SR. ConmlA DE ARAUJO - A C::omrnissiio
do Senado, examinando o projecto, o1foreee o
seguinte ndd!tivo. (LI!.)
gste artigo contóm mataria propriamente
regulamentar, que decorre dn retormn ; a
disposição do additivo ó uma consequenciada
triLnsição do regimen actual para o de um só
curso.
0 SR. VICENTE MAC!IADo-Mns é preciso que
isto fique bem claro, porque o governo nos
Estatutos pódo tomar por base a rejeição da
emenda pelo Senado,
0 SR. ConmlA DE ARAUJO-Nilo ~opóde recolar isto.
0 Sn. VICENTE MACIJADO-Salvo, dada a
intelligoncia que V. Ex. dá. Sem duvidiL o
pensamento do Senado ó este.
O SR. CounfuA DE ARAUJO- Não ó preciso
fazer qualquer declaração no sentido do addi·
tivo.
Temos actualmente doua cu!'sos, o de soien·
cias socines o o de scienclas juridicns em cada
um dos quaos o niumno póde estar matri·
cu indo pnt•n obtet• o titulo cm um ou em ambos.
Segundo ondditivo o aiumnoon de scieneins

toricdade da t\•eq ucncia, pa rn quo o Governo
nos novos est~tutos estnboloça m•didus quo
assegurem n fiscnlisaçiio dos exames o os
tornem monos tucois do q uo siio hoje,
SI n reforma constante <la proposição nüo
produzir os t·esultndos que se espora, o

culnr·so no novo cm·,o .ou conciuh· aquoiie
om que so mntt•Jculou .A dlsiJOsiçiio,portanto,
decorro dlL muUtmço. <lo rogimen.
Si o Sonndo quer a t•elbrmn tal qual foi vo·
tndn pela Camnrn, convem que rejeite o nddltivo da Commissiio pnriL que o projoclo niio_

provar, quando o alumno niio rovelo.va.

i
'"

Podm• Logislntlvo procurm•à com n urgencia
quo o cu.eo exige 11ecrotn.r outra. l'Ol'ormo.,

transigir, ncBitnmlo o proJecto com

iL obri~n ~ocineR

'
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ou do scioncins jut•hlicas p01le matri-
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volto il mesma Camara o possa ser convertido casa, estará bem sorvidfl com ns providencias
om lei. Sómonto nssim poderil consoguir·so no do projecto 1 Terilo oUas bastante emcacia
proximo nnno o rcglmcn dn frequencio. obri ... para produzir o offelto desejado 'I Peço li·
gataria cm que tanto so confia, do qual tanto conça neste ponto para discordar daque!les
so espora.
quo nesta o ntL outra Casa tcem sustentado o
Por esse motivo otrcrer,o ao Senado uma projecto.
emendo., supprimindo o udditivo apresentado
Parcco·mo quo olle fica muito aquém desse
pela Commis;iio.
desejo ; o entendo que nestas matorins de in·
strucçilo publica, o melhor é não estar refor·
constantemente. Nós tomos uma re·
O Sr.•Joüo Bnrbnllto -o pro- mando
forma radical feita cm 1801 ; não se póde
jecto que se discuto exprimo um bello pensa- ainda
cm toda a sua integridade, cm
mento; visa melhorn:r, desenvolver, engran- toda ajulgar,
sua
extensão,
em todos os seus effoitos
decer os estudos jurldicos entre nós, o só por esta reforma. Elia está
amadurecendo nn praisto ó digno do apoio e do applausos.
ti c.,, Não será um acto do temeridade esV. Ex. bom conhece, Sr. presidente, que, tarmos agora a alterar constantemente uma
além do proposito que o projecto traz em si do cousa que precisa muito tempo. muita pausa
melhorar o ensino superior, ha nolle tnmbom para poder fructiflcar 1 As instituições de
uma raz[o do actualidade, a de contrariar ensino constituem como que um vasto odifluma certa cot·rente que se tom desenvolvido cio; quando é preciso, aCCI·escenta·Se·lho mais
contra. o direito, contra osjul'istas, contra. os um compartimento, mais um commodo, mais
quo da sciencia do <lircito fnzom proflssiio. um andar ; mas nilo se devo estat• todos os
Nilo é preciso ser muito perspicaz, ter grande dias a dcsf,tzcr o a edificar do novo. Nilo é
atilnmonto, p.ra vcrlficnr que esta corrente do bom aviso, niio ó curial isso.
existe o vao se desenvolvendo. Ha uns que Este projecto exprime, além disso, um
negam ató ao direito seu caracter sciontitlco acto do rotrogr!lliaçilo. Ello traz o sninote
o mesmo n[o falta quem o faca o progenitor coimbrão; elle vem com a disciplina dos vedos males todos que sotrrcmos do ordem social lhos estatutos da Universidade de Coimbra.
e politicn. Nestas condições seja bom vindo Este projecto é o repudio da liberdade que se
este projecto ; ello visa um ~:rando fim e on· Linha dado ao estudante ...
cerra uma nobre prcoccupação. Ou se considere o direito como uma sciencla on como O SR. Go:-;ç,\.LVES CuAvEs-Do vadiar.
arte, o facto ó que cm uma socicdlldo politica O SR. JoÃo BARDALliO •.• do estu<lar. O
o estudo do direito se impõe como uma no· reglmcn da liberdade é indubitavelmente
cessidnde. Sondo o estado um institutojuri· mais proOcuo do que o rogimon da pnssivi·
dico, necessariamente ha de ser gerido pelos dade. Para a educação da mocidade quo fre·
homens do direito, quer queiram quer nu.o os qucnta. ns nossas escola.a, nüo scró. do muito

que lhes s[o avessos.
maior omcacla deixar os nlumnos compre·
hendercm o sentimento da propria rcsponsa·
O,iurisconsulto romano Celso contentava·se bilidado 1
cm chamar o direito A1'te- jus cst ars boni et
A frcquencia llvro dá legar a que elles se
W]UÍ.
compenetrem do sou dever, c niio procurem
E essa ogorisa no direito a ponto do tirar- pela hypocrisia, fazendo consistir sou unico
lho o nome do scioncia, tàz-mo lombrnr um merito no chegar a tempo o n hora, o mos·
dito de Benumaruhais, que o Senado mo rolo- trar-sc mais nssiduo doquo os companheiros,
varli citar :
van~tgom que afinal niio redunda cm apro·
veltamonto do ensino. O aprender niio con·
« O nome feio que um cozinheiro estran- slsto no assistir as aulas ; a presença nilo
geiro possa d:~r a uma delicada igunt•ia fran· ~uor sempre dizor applicaçilo.
ccza, nüo lhe tim o sabor nem "cxcellencia.»
Accusn·so o rcgimen vigente de ter contt•iPódom chamar como quizet•om o direito o buido para a decadoncia dos estudos juríditcrom-n'o nn. contu que entenderem ; si nu- cos ; t!ebnldo, pot•óm, procuro a prov:t disto ;
voos tempestuosas alguma vez o ensombmm. qum· nn.,;; discussücs pn.rlamcntaros. quer na.
passado o cclip;o, o direito brllh11 como o sol imprensa. quer nos documentos omclaus, não
o a mnl<liçiio quo lho pudem lançar ó ingmtn tenho podido achnl·a.
Si percorro os rolntorios do ~!lnis
o n.by~sinin. E' grato, pois, ver que os pode·
res publicas occupnm·'O com importnncia o tot•lo do Interior, onde voom noticia dos
closonvolvlmento o ensino jm•idico. Entro· trabalhos relativos i• instt•ucçiio publica on·
tanto, essa nobre preoccupaçilo revelada na centro estatlstlca• quo nbsolutnmento não
Ulscussiio CJUe tem ltavidu nesta o na outm provam contra " frequoncia livt•e,
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O nobre oradot• que mo precedeu na tri- nlumnos pum ostudnt• 'I Quem nos diz quo
buna adiantou o que cu teria de dizor sobro assim nüo ó, Sr. prcsiden to, é " Jli'OIJri:L comeste ponto ; mns aou lhrçado n.ler os numo· mis!lü.o do inst1•ucção ]JUbl!ca, quo nccoltou o
ros, parajustilicn.r o quo acabo de dizer.
Jllnno quo veiu dn.s Camnrns, nugmenl.nndo o
Si a .t'J'oqucnci:L livre fosse a causa do abn.n· numero de matorios do curso quo llclL su!Jsis·
dono e decadencia dos estudos, !criamos do tlndo.
acbar no grande numero do ropt•ovaçües n. E~so plnno Jlodoria sor criticado sob mais de'
pt•ova, a manifestação disso.
um ponto do vist:L. Como eu teniio do votnt•
Com e1foito, si ó corto quo, po1• ser livre a contra todo o projccl.o, não o1fcreço n emenda
fl'equcncia., os ltlumnos niio cstudnm, então quo do pt•incipio tinha elaborado, reduzindo
devo haver no flm de cada nnno muita repro· o.s mo.torins do ensino o o nu moro do cn.lloiro.s,
vação.
de maneh•a que so poderia d:Lr o curso todo
Lendo o rolatorio do Ministorio do Interiot• cm ~untt•o nnnos, e reduzindo o numero de
quanto IÍ Faculdade de Direito de São P:mlo. cndetrns a (.!.
encontro uns numero• para os quaes chamo Si eu tiv<.'Sso do nprcse:ntnr um pln.no OI'·
a attonção daque!los quo tanto insistcm,como ganizn.ndo as 1iLeuldados. cstn.bclecorla pnra o
um remedio salvado!', na disciplina do bode! ensino uma distribuição de malcríus pela
e rlo l11pis.
scguinlo fórm" (IJ):
Vejamos o que diz a eslatistica cm relação
ú Faculdade de Direito de S. Paulo, pt•imeí·
ramente, e depois as outras.
I. lntroducçiio no estudo das sciencias
Eis os algarismos do relatorío :
jut•idicns,
hermoncutlca o historin do direito.
Em maio de IS04, as inscrípçües pam exa- 11. Direito
civil comparado com o romano
me subiram & 120; retiraram-se S exami!UI.n· o com os codigos
c~trangeiros.
dos e deram-se apenas 11 reprovações.
l!l.
Direito
publico
o conntit.ucional comNo fim do anno, inscrcvera.m~se 222 a.lum·
nos ; retiraram-se !G e deram-se sómente parado com o das nnçõos americanas.
cinco reprovações. Inscrcvcrnm-se mais 70
nuo matriculados, retirando-se 5 ; foi unica·
mente reprovado 1.
IV. Continuação do estudo •lo direito civil.
Na Faculdade do Recife, na primeira época. Organisaçüo judiciaria o )Jrocesso civil.
de exames em 1894 ; inscriptos, 107 ; repro· V. Direito criminal, estudo do codigo penal
Vtlçõcs, 20; na segunda ópoca, inscr!ptos, comparado com a !egislaçiio estrangeira. Pro·
249 ; reprovações, 2U.
cesso criminal.
Na Escola Polytechnica cm 404 exames, de· VI. Direito internacional, publico,privadu,
ram-se 31 reprovaçües em maio e de 774 exn· m11ritimo c diplomaciiL.
mes em dezembro ; resultaram-se ii rcprovaçiíes.
como Jlca exposto, não ó só nas Faculdades
de Direito que ee vô serem numerosas as approvncücs ; a cstatistica dos exames tia Es- VIl. Continuação do direito civil.
cola Polytcchnica accusa o mesmo resul- VI!!. ContlnUa\•iio do dil•eíto criminal, re·
gimen ponitencin.rio.
tado.
Nem isto ó em dosabono de nenhum desses IX. Direito commorcial. Processo com·
institutos, quando se vô que cm Pernambuco moreia!.
o nono passado apenas bacharelaram-se 35 e X. Direito intot•nacionnl (continuação).
n11 Escola Polytcchnica, diplornamm-se 31 individues.
Acreditando que ns approvnçücs são regulares, siiu sincet'llS, cu tenho om meu abono a XI. Continna~!Ü.O do diroito cnmmot•cinl,
opinião dos !n•olbssol'CS que a.pprovarurn os ~cgouros, JiLlloncin., liquldtu;fíojudicitu•iu..
alunmos.
XII. Direito administr:Ltivu. ·
Si eUcs os approvamm ó porque entenderam X!ll. Me•licina publica. .
.
quo os alumnos estavam ImbUi lados nas um· XIV. Economia politic" o ~clcncla •h's il·
terln.• que cstudm'llm durante o anno.
nnu~.as o eout.LIJiliilado •lo est!Ldo.
Cl'oio que não ú preciso umo. lH'ova. mais Em roguJamonto se fu.I•iu. u. tlisLritulçii.o 1las
patonLo de <(UC o mal quu so poss:L nttribnit• mntr•rjn.' quo so adlllm dividida" pot• <lous ou
n. sltwu;üo u.ctuu.l llo ousino 1 wlo provóm nt· mais nnno$ o cm progruntnHL orgnnlsrulo por
solutnmento d!L li bordado do ü·oquoncia.
cud" um dos JII'Oibssores, u npproytulo Jleln
Estará o mnl estará n cu usa da deeadencin congrogoçiiu, solaria n distrlbulçiio d11mnturin
dos estudos, no' gt•nnde numet•o •lo mlll.crias, rde ensino do cada cndeim por !lçõos corre·
na ncoumuloção de diselpllnos que se dão nos I SJIODdcutcs nos dias lccti vos do nnuo.
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Od progrnmmos seri."m nnnunlmento lmpressos e :;rntuitnmonto rlistribui<los nos
n.lumnos e ouvintes.
Nós vemos no plano dn I'oformn accoito
pela commissiío, UIL primeira cndolrn do pi'l·
moiro anno -Philnsopltia do JJtreito. Oro., n.
philosophln do dh•eito pnm ser estudada,
precisa comprehondm• n. syntheso do todo. o.
sciencin jurídica. Por consequencin niio se
p!rdo considornt• hom co!locndo no portlco do
editlclo nquillo qne deve sw a cua cupoln.
A philosopl!ia do rliroito, para ser estudadrL fructno::;u. o conscientemente, exi~o o conhecimento de todo o direito, do tudo o que
constitue o ensino do curso jm•ldico; por
consequonciarleverincollocal'-So a philo.;ophio
do direito no ultimo nnno; entretanto prldo
ser ~ue o projecto queira com n~uello nome
manter o ensino do chamado direito natural.
Mas parcco·mo que este pensamento não
esttí traduzido devidamente.
Aos prolegomenos ou introduc~.ão no est.udo de direito, ou accroscentn.rla. -as regras
do hermenouUca. -.visto que tom do seguirse o estudo do direito civil o de outra.s ma·
tm•ios elo 1Hroito positivo, ou lcgoislaçiio. onde
é preciso constantemente flt1.or appllcaçüo
dos pl'ecoitos e l'Cgt•as que so 1lovcm obsorva.r
nnlntorprotn(iio dos toxtoslogislntivos, ficnn·
do assim desde o principio do sou curso o
ostudn.nto n.rmntlo del::lS[) impor•lt·tllte recurso
c instrumento essencial ;1 boa intelligencin
das leis,
Muito bom so comprebende, Sr. prosidente, e até pelas discussões que nós
temos tido no parlamento, n necessidade rio
conhecer a funrlo o di roi to publico estrnn·
goiro o especialmente do ost,udo compal'lltivo
do direito publico nos diversos pa!zes americanos ; desde que entro nós existem instl·
tuiçúes semolhnntes por isso ou estabolecerin
na cadeira do direito publico e coostitucionnl
o estudo comparado das iustituiciles politicas
das nações da Amarica.
O pro'ecto vindo da Cnmat•n dos Deptündos
"
0 que a. nos5o. commissiio ncr.oitou sem omon·
das, quando se occupou do ensino do direito
ct•iminal, quer que fac" ol\iocto do estudo
especial o pnrticulnt•isndo o t!iroitc criminl\l
militar.
E' cortamento do esh•nnhnt' esta singuln·
ridado · comprehende·se que so dcom no~ücs
bnstnnt~s rlessn parto do direito ponnl, mas
dnt•-lho mnloi' oxtonciio o dosenvolvimonto
que ~is outraspn.t•tcs dessocnsinoó realmente
cnusn do estranheza o dilllcll do justificar.
N11o sei que nocessidndo !ta quo do entro n.s
rnn.tm·ins do dil'oitu ct•iminal so destaque,
Jiarn. uwt•ccor mas cuidrul~ upnl't.e, um. ostudo mais npt•ofundndo, maiS dosonvolvulo do
direito cri mim•! militar.
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Na reforma do Benjamin Constant nns
anteriores não vinha Isso o nilo sei porque
ngoranppnrecoo. pcnalidn.do militar com essa
prcdilecçiio o pnrtlcularl•lndo, sobrepujando
ao mais do onsmo da cadeira no direito criminn.l.
Com o plano que 1111 pouco li,Sr. presidente,
orgn.nhm.vn-so o ensino poriodico dentro do 4
annos, em 14 cndel!·as, comprobenrlondo
todn; n.s mnterins nocessnrins no bacharelado
o ato no doutm·ndo.
E este plano ri mais desenvolvido, do que o
do actual rcgimen o contém pouco. couso. menos, do que exige o regímen proposto pelo
pt•ojocto.
Deixo. porém, rlo apresentar emendo, por·
que como disso a principio, penso que devo
provalecor n retbt•ma quo actunlmento temos
em oxecur;ão.
.
A estatistica rln frequcncin nos ditl't1rentcs
cursos, mostra que e!lesa teombllStanto,parn
serem mantidos.
O nobre SOUIL!lor por Pernambuco referiu~
se iL pouca. concurrencia de alumnos 1lo notarindo; mas nfi.o considurou que o not11riado
om S. Paulo tem i'requcncia que deo lo~ar o.
~~ inscripc.~õcs em exames, corno se vô do roln.torio do ministro do interior.
o sa. cor.a8A. DE AR.\UJO- Em Pernnm·
buco uma.
O S!t. JoÃo BAnDALHO- Em Pernambuco
Ires inscripçües.
O Sn. Coani:A. DE AttAUJO- Só um alumno
fez exame.
· Sol que noquella Faculdade não havia fre·
quencia nesse curso, porque o lento deu-me
a respeito informar;ües.
·
O Sn. JoÃo BARDALHo-Sr. presidente. E'
vezo nosso ncbnr mtio tudo quanto temos; o
que é nosso n'lo PI'estA, ncbomos proferivel
t
.
·
elo:;lar 0 os rangeiro, copia1·O.
Porque o enaino ainda não tem sido profossado com resultados mngnillcoo, !\para·
tosas e de granrle vulto, a ponto de complotttmento satisfu.zcr ain(la aoi! mais exigentes,
considorn-so que o estado do ensino jur!rlico
ó o estado do doclinlo. do rlccadencln, que ó
preciso litzer taba. raza 0 recomeçar a tatna
das reformllS.
Entretanto, estas Faculdades, debnixo do
rc~imon Un. 1't•equencin. lin•e, que se tom
apontado como causa rlo mal, o npnznr dessa
fnllndn decadoncin do ensino, tom dado togar
1'1. passn.gem do muitos mo~os ren.lmontco habi·.
lit:ulos, que estrlo figurnndo nn magistratura,
no frlro, na ilnpt•ensn, nas duas cRsas do Pnrln.monto, com muit~ vantagem, com grande
lwilhuntlsmo.
Niío sol como so possa om vistn disso dizer
que o ensino do dit•oito ost~ cm decadoncia 1 I
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Vejo qno cllc contlnú~ ~ c~mlnh~r como desgostar-nos do que existo, pois ha de ir
todos os outros estudos.
prosrguindo c melhorando.
Sr. Prcsldonto, os progreosos do . ensino E do corto, Sr. presidente, nilo prooeclem
obedecem lambem a eortllS lois, V. Ex. o as nossas quoixll!l, porque somos uma Nação
sabe i nií.o se improvisam, não so rco.Usn.m nova. c vivemos t'lm um reglmom tnmbom
de chofre; nós niio podemos, por meio do de- novo, ó cedo pnrn termos o que os velhos
orotos, os mais bem pensados, melhorar ns paizes da Europa só depois de muito esforço
cousas lmmcdiatamonto.
o multo tempo vão conseguindo.
A planta necessita de tempo, de terreno, As circumstltnclns,o melo, muito concorrem
fie boas condições climotcricas, como necessita p~ra nilo podermos ainda to1• o ensino om t~l
de espaço, para desenvolvor-se, para crescer grà.o do prosperidade que so comparo com o
o ~ra dar tructos; como nilo so pódo plan· que tem paizes multo antigos, com multo
ta.r em um dín. e no seguiuta colllerom-se os mais prn.ticn do serviço do ensino, com Ol'fruotos, assim ns reformas; o isto é cousa do ganioaçiio dolle muito desenvolvida, c objo·
mais eloment~t· bom aenso.
elo do muita solicitude desde muito tempo,
Esta lmpaclencia, que 50 nota em nossos por pafto dos governos e dos homoni os mais
leglslndorca, di\ lo~ar " repetidos gol1>es do campo on1os.
decretos nas instituiçües,nos serviços publicas OSn. GoNçAf,vEs CnA.vr.s-,\ verdade é que
c a consequcncltt é a grande instabilidade o n?sso d~scnvo_lvimento juridlco tem s~do
delles, com PI'<'jniso dos m~is nltos interesses !')lllto 11!"'~ mp1do, do que o dessas naçuos
do pnlz e do cidadüo.
J~> constitUidas •
.A estabilidade ó do necosai~arlo in~iclin~vel O Sn. JoÃo J3AilD.U.U0-0 aparte do V. Ex.
JllLra a melhoria e progresso do todo e qual· vem reforçar a minha argumentaçiio.
quer ramo do serviço. e principalmente ~ra O Si\, Go:-~çALVES CHAVES-O que quero di·
()progresso do ensino publico ; nilo podemos zer ó que estamos om um movimento nsoen•
e nada mais incurial do que estar propondo cional.
reformas torlos os dias.
sr. presidente, tambom no estrangeiro a O Sn. JoÃo llAIIDALIIO- O mal niio està. na
()rgnnlsaçúo omcial do ensino ainda nilo che· frequencia, niio esta na aocumuluçúo do ma·
gou ú. ultima palavra; tombem por lá ha terias ; onde ó que poderei. estar 1
queixllS. Por lcí. muita cousa ainda é expe· Em 1882, o governo dostrlbuiu thosos o
riencin e li>. se sabe que nisto só se póde mo· questões a di1forentos funccionat•ios publicas
lboror aos poucos o do vagar.
o particulares, entonrlldos cm maioria 1le
Duruy, não ha muito tempo, observava n. instrucção publica o foram o1fereclrlns ao
superficialidade muito conhecida do ensino Congresso Per!agogloo então convocaria (mas
n~s fuouldadçs da França; Rónan attribuia que se nilo realisou) memorias escriptas por
dossa superllcialidade do ensino lnfeJ•Ioridade pessoas competentissimas o.cerca dns mais
sclentlfica da França perante a Allemanha o ImpoJ•tantcs questões do ensino publico.
outros Estados.
Entro essas memorias merecem especial
Forneuil, trotando da referencia da ln· menção quanto a instrucção superior entre
strucçiio publica cm Ft•ança, niio so dó. por nós o do Dr. Alvaro do Oliveira, dlstlncto
satisfeito com ella.
professor da Escola Polytcohnicl~ o a do Dr.
Léon Douat, dizia que a França em motoria Joiio Monteiro, muito digno professor da Fa·
do instJ•uccão tinha amda muito o que fazer cuidado do Dirolto do S. Paulo,
e, sobretudo, desfazer.
NessllS memorias absorvam os seus UlusN"a Italla, Bonghi, em oxcollente rolatorio tJ•es untares que o systoma do exames estava
apresentado no paJ•lamento, fazia ver como causando grandes embaraços ilquellcs quo so
as faculdades desse paiz siio mal troquontadllS dedicavam no magisteJ•Io o·aos a\umnos.
o por um pessoal, quo na Allomanha nunc.~ O systema •l• exame ,i1l doado nquollo
teria atravessado o limiar das respectivas tompo estava suscitando reformas, e nas que
faculdades.
se tóm feito, parece que esse assumpto proNós não somos os unicos que nos queixa- videnoiado não tem sido sob o ponto do vista
mos, q uo.nto 11.0 assumpto om tliscussiio o niio que a pratica o a oxperienci~ tôm aconsep<Jdemos almqjar conseguir promptamonto 0 lhado.
· ·
·
que pafzes mo.ls adiantados ainda niio obtl- Em seu consciencioso trabalho, o Dr. AI·
veram.
varo do Oliveira menciona as seguintes cnnSi o ensino do direito nilo tmn feito muito SllS JlUO concorrem para qu~, o aproveitagrandes progressos, si não ha realfsndo o~ monto revelado nos exames nuo rep!·csonto o
1nnls oxplopdidos rosultodos quo se po~'Om real ruliantamonto dos alumnos:-pontos em
quoror, entretanto o que ó facto ó que elle numero multo limitado o conhecidos untovoo caminhando o não tomos motivos pam rlormonte !l(llos nlumno•,-dilflculdado, ~t·a
camlnl1~m
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os .examlnarlores, do apracinr cm tampo~ Outra providencia, Sr. presidente, seria
mmto breve UI!J numero multo consir!oravel constituir um jury de exames composto de
de provas escrtptn.!J, e n. .mtervonvao, nog pessoas estranhos ao ensino dos examinandos
cx~~nos, do lentes nrw ospccutlist"'.
insct•iptos, ou pelo monos por um,jurydo que
.
. Sao o tostomunllo, n,o qual se poderiam n m,morin o fosso.
.Juntar outros, do autortdades dor.ompotoncia
E multo lllltural, Sr. prosulonlo, que o
lrrocusavel, E si quanto nos pontos ó elo cret• pro.lossor v~ja, no quo diz o alumno a quem
que hoje niio flO decrn as mesmas filcilid<Ldes ensmuu. o pt•oducto do seus esforço.3 o nií.o ó
um tap.to .iustiflco.vcis aliás, si so attendcr ~ extrnordintLl'io que o queira. em regra., ap~
que nao ô POf'JUt·nn. oxigoncin. uma provtt es- provnr, podendo elln muitas vezes nü.o oscripta boa o completa em nssumpto dllficil, tar bastnntorncnto llnbili~.rdo o o prolbssor
onsmn.do apenas em urna centena de lições estrLr persundtdo do contt·o.rw,porque nchou-o
ou ~ouco mais (que tantas sii.o as do um arm~ bom prepa.rrulo om umn. llçilo ou porque no
lecttvo),- do;do que todos se nccordam cm oxamo respondeu corn facrlldado a uma porque ó preciRo que os exo.me.s sejam serias, os guntlt.
outros Inconvenientes parece que !linda perO sr,, JoArmt CATUND·'- Por pessoas csduram.
trantms it mat~rla !
Avultam a~ lnscripçücs pora o:ommo o essa
dirrtculdado que tom us professores de bem
O SR ..Jo.to B.UlBALUo - O jury deve ser
npt•ccinr urn numero muito considoravol composto do cspoclalrs~1S de cada uma das
~e provas cscriptas, cm pouco tempo para 0 matot•las do que so tiver de tratar no exame,

JUlgamento roguhu• clo:i alumnos cxamínndos de maneira. quo nü.o vâ.nlgum professor. aliás
cro:;cc nn. mesma proporção.
muito illustru.do c SiLbio nas tna.tcl'ins do sua.
As commissücs exa.minudorM compostrls do cndoirn., julgar tlo exame sobro cousas de ca..
lentes nilo espod~tlista<,quer por nonos, quer deira diversa o cm que niio tom compoten·

'll:
-~

por series, ren.lmento dó. lugar a quo no pd- ela.
moiro n.nno ou serio se reunrLm nos prol'es- O:; cspecialistns seriam nomca1los nunun.lsores respectivos, lentes dematcrias diversas monto pelo Governo, quo os escolheria do

o embora grn.ndes mostres e muito campo- n.ccordo com ns congrcgar.~ões, ou sob proposta.

ten}es no ensino cs~oclal do suns cadeiras, dos directores, ou por qualquer systema que
torao de appr•ovar nlumnos em materln muito ;e pudesse estabelecer.
dtnerento da que onsmum e em quo nii.o silo
Outro elemento, Sr. presidente, para. se
vordndeirnmento pt•ofissionaes, E q uo isto ha erguer o ensrno c melhorai-e, é honmr devi·

1lo influir nn.s approvnc;ões parece tOra de darnonto o mn.gisterio, carcn.I-o de todo o
duvirlll o co11sn. muito natural.
0 Dt•. Joii:o Monteiro, na cittLda. memoria.,
abundava em consrdorar;ücs no sentido do
demonstrar que a fncltidudo das llppr·o-

prestl~lo, dar-lho multo bons ordenados, con-

sidm·a.l·o Uovidamcnte c ao mesmo tempo

estabelecer n inr.ompatibllidade, fazendo que
o protes;or officlnl oxct•çn. como que um

vac;üos 1leponde esiloncialmente do t•egimen sncel'docio no
do exame c propunhrt n relorma del!e.

en::~ino,

que sem sncrificlopos::m.

dedic:LNO de torlo u smencia o :LO progresso

QuR.e,s sot·ii.o, Sr. pt·~idontc, os remedias dos estudos, a.o pl'Ogrcsso scientitlco.
que nos poderemos n.conselhut' pa.ra. se me· Com isto sU tem:~ ganhar o pa.iz. N'ü.o nos
lhora.t· este estado do cousllS1
Cl1lt.am nati outl'as funcçüe:) publicas pessoas

À
..

Sem propol-os como dellnltivos, pois nii.o lmbllitrulns para toda a vrwleuado dcllas e os
tenho comlletencia para isso, poço licença profes•uros nas su.IS c:tdelr·as podem prestar
pai"J. suggerlt• os seguintes:
Ull\'éstu.m!crviços de ultn. monto. no paiz,::iom
O primeiro serlo 11 simpllficnçilo dos cursos que soja preciso distrahil·os p.r•a o exercício
e a eato respeito lembt·o-mo do trecho do dis- do outt•os cargo• fora do on>ino.
curso de Julio Simon.
O nobre senadO!' pelo Plauhy, Sr. presiDizin ol!e que na Ft·ança a actual geração dento, lastimou niio termos ainda uma unipassava motarlo do sua ldndo n t'ozm· ox- vet••ldnde nesta cr•pltal,ocu moapplaudo e no

umcs; quo os ulumnos desde os 6 n.nnili paiz por nü.o n. termos.

em quo entravam pal'll a escola primaria
comcç:LVam a sotrror essa especie de pena
do trabalhos lorr;ndos; que devia considerarso como uma modidn salutar a amnistia (sesundo sua pt•oprla oxprossiio) pnm os estudantes, porque esses trabalhos forçados con·
sumiam metade da oxlstencill. A reducçilo
dos cut•sos contribuiria pam tm•nnr os estu·
dos mais profundos o os o:.:nmos mais since·
ros.

Niio estít em discussii.o este ponto o por isso
estou dioponsado do expendet• uma ordem do
idóas om justlftcaçiio domou asserto; contonto-mo com lembrat• que Washington no sou
adeus nos Estados Uni•los recommcndou
muito a instrueçilo ao o>pecial cuidado dos
hornons publicas e fez um gmndo legado para
se l'uudar uma univm.,.idndu, V. Ex. SItoo pcl'óm que até hoje pelos homens politicas dos
llstndos-Unldos nilo foi ainda creaila essa uni·
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VOI'Sidado,porquo entendam olles que isso nilo
ó attrihulr.•üo dos poderes fodet•nos.
o ensino supoi•lor, om vigor niio pretenco
nos poderes pnlilicos, pertence nos particu·
Jnres o só quando estes niio puderem minis·
trn.l--0 bem ó que o governo deve nux.illnl-o,
ou na J'111ta. absoluta. U.o ensino particular,
crcar institutos a isso destinados.
O Sn. JOAJmt CATUNDA- E' por isso quo a
Europa deplora o atraso sclentJftco dos Esta·
dos-Unidos.
O Sn. JoÃo BAIUJALno -A constituiçãO
Suissn cstabolece no art. 17 n creaçüo de uma
unlvorsldndo, mllS ató hoje, desde que se vo·
tou a constituiçiio, os poderes publicas na
Suissn não quizornm motter-so nisso, a uni·
vorsidntlo não foi ainda creada.
Si nós qnizol'mos ter umn. universidade, os
Estarlos, os particulni'os com Jogados, com
subscripções, com os fundos quo CJ'earem
pam isso, podoriio estaboiocol·a n seu gosto,
como jti so toem ostnbelocido ns faculda~es
livres; vonhnm 11ssim universidades livres, si
ns quizerem, O Goyorno Federal não se deve
mettcr nisso.
.
Certamente a funcçílo do ensino não o uma
funcçilo ofllcial. O ensino não ó um nttrlbuto
do Estado. O Estado docente ó uma concepção
erronea do Estado; no ensino, chamcm·lho
industria chamcm·lho como quizerom, niio
podem chamar uma funcçiio publica. lla
necossidude d~ instrucção c os poderes puhli·
cos dovom auxilinl·a, porque lilzel·o ó contri·
buii' para beneficiar o Estado; devo anlmnl·n
omcazmente, pois olla prepara com sufficlen·
tos hnbilitacües os que se d~stinam nos cargos
publ!COS, aS artes e lÍS industrias, áS pratiS•
sücs technicas o scientificas; mas o Estado
docente, o Estado tendo com_o tarefa .~nslnnr
no cidadiio, ó uma concoPIJnO que JU foz o
sou tempo.
, ..
. .
.
Sr. presidente, a mate1•m Ja esta discutida
o eu niio tenho n. protenr;ão do nccrescentni•
cousn alguma, apenas quiz fundamentar a
minha opposiçiio ao projecto.
Vou terminar,lnz~ndo votos para que o
Senado adopte a resolução que melhor e
mais depressa possn trazer os resultados pretondidos a bem dos estudos jurídicos.
O direito, na phrase de S. Thomnz, mtio
guberncttiua totius w1i1~C1"si, ho. de govcl'nnl'
sempre, o direito que é a alma de toda a
organisnçiio politica. )'aço votos para rt~o o
Scnndo elabore umn J01 que possa produzn• o
dosonvolvimento ~profundado dos estudos
juridicos o em mu1to concorra para o sober~no predominio do diroito,atln! do podermo~
sompt•o sei' governados com 1t lct o (naphraso
do poeta):
« Som o I'ÍI:Ol' do Marta furioso
• E som n furia horrenda do Vulcano.>

O SJ•, ViJ•glllo Dnmtuoio toma 11.

palavr~

porque niio osto presento o relatai'
do parecer elaborado ilcerm• do Pl'ajecto.
Como membro da Commlssiio, quc Mslgnou
0 ptwccer, vem ;, t 1•ibnna porque niio cala·
rnm cm sou nnüno os argumentos, com quo
fundn.mentn.ram ns suas emendas, o.lguns dos
oradores, cuja competencia, aliils, ó o prl·
moiro a reconhecer.
o orador apenas ouviu parte do discurso
do honrado Sanador por Pernambuco, o de·
clam·so contrario a trcs pontos dessa dJscut•so.
Para 0 hom•ndo Senador, o projecto rosuscita velhas praticas disciplinares entro monasticas o militaras da velha Coimbra. e, par·
tanto constituo uma volh~ria indigna do ser
nccoit'a, 0 consagrarla. na.Iegislo.çúo actun~.
o honrado Senador aclla quo a ~xper!cn
ela niio ostti feita~ inaugurado o onsmo hvro
em 1870, acha o honrado Senador que nilo
convem ainda mudar de regtmon ou do sys·
tema..
Ao oJ•ador parece sufficiento o prazo dccor·
rido do 10 unnos para experimont:tr qual·
quer I'egimon disciplina!'; e, q!lanto u vclll~
ria, acha 0 orador quo 50 contunde entre nus
liberdade do ensino com li bordado do J'roquen·
cia pelo estudante.
.
Nilo existo a libordado de trcquonc1a nos
paizes quo podem sorvii• de motlolo cm mato·
ria de ensino; na Aliemanba, por, exem_plo,
onde se entende que a liberdade ue onsm~1r
é relativa somente aos membros do m~glS·
iel'io; não Jm liberdade do en;ino para o OS·
tudanto, mas somento parn. o professor, e
iSSO mesmo sujeito a regu!amontuçáo, como. é
0 onsi.no privado, ou particular, que nuo
pódo ser dado slniio depois de certa prova, a
que ó sujeito o professor.
O orador explica como a liberdade da onsl·
nar cor1•osponde ;, liboi•dnde do apr~ndo~;
como 0 estudante, nas 20 e tantas umversldados allomiics, póde começar a estudar em
uma e tm•minni' cm outra, II sua escolha;
como pódo escolher as materins que qulze1·
ap1•ender; como se faz ~ matricula, em curso
o1•dinario ou extraor,lmarlo; e como ó flsca·
Usada a froqucncia pelo y,rofcssal'i niio sondo
do outro modo n liberdar e do ensmo na AI·
lemanlln.
o honrado Senador por Pernambuco ft~llou
cm exnmcs por um ,jm•y especial, o c. or~dor
diz quo ntL Allomnnha, assim.como !'a Smssn,
ha um jm•y federal, qno, porém, nua ln.lpado
""exames das fuculdl\üos; é uma oxpeo1o de
oxamo do madureza, para ~a~ili\llr 1\0 titulo
preciso )lara o cxorcicto .d11 profisSiio.
Niio !ta, p01•ttmto, Jti essa liberdade do ~studos, quo muitos prosnmom; o om Bel'l1m
prescrovcram·EO medidas rigOI'OSllS contra os
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estudantes, qno não forem assíduos no com·j vorsidnrlc, ou sobro a troca do irleas o ciG
Jlnrecimcnto li respectiva facnhlado.
conhecimentos, ~uo so adquiro no convívio 1\a
O omdor roforc ns vantngen~ do. frequcnr.ia estudn.ntos do divm•:;a.s Uisciplinns no moam.)
obri~rLtorlu, lombrnndo do quo o.os 20 :tnno~, cstahalocimento rlo ensino, cntondo o orador
ó fa01l no ~studanto ceder aos im1mlsos da quo melhor seria fazerem os E;llulos o quo >e
vontndo, dizendo: «E' vcl•dndo quo ou Uovia lit.Z nn. Suissn, onde as Univeraidndos sfio cur:...
compnrc~er a ~sta liçiio; mns tenho tempo; tonaes.
estudarm dopo1s dobradnmente, o estou certo Na Constituiç1io llolvetica lln disposio,õlS
do quo voocerei qunlque:• ditnculdode. ~
relativas i• instrucção primaria, quo ó con•
Entr•otnnto, din.s depois, u.contcco a mesma sidernfla. na. Suis:n. como a. m~tis necessn.rin. I\O
cau:uL; o do emba.rn~o om embaraço~ do ten· cidadão, mesmo mn.is do que u. que se dá. nU':I
tn.çi"io om tentn.ç;üo, o estudante chega. no ítm esto.belecimentos do ensino secundaria, o tia
d~ a~ no, o é o~rig~do u. l'ccorrel', não n livros, ensino superior.
nao a momor1n, nuo a estudos já t~itos, mas O ot•ndor tilz depois largas considerações
no rfous empenho, quo vale tudo entro nós. sobro ns idón:; contit.ln.s nas omondas offoroc:~..
E' por isso que o orud01• niio póuo nbsolutn· das pelo nobre senndor pelo Pinuhy, o do]lois
mente concordar com a doutrina do honrado sobro as emendas apresentadas pelo nobi'G
Senador por Pernambuco.
Senador pelo Paranó.; defendendo o Jlr~icct:>
J\cho. que o. cxporicnciu. cst:'t. foi ta, o aehn. e mostruudo a convcnicncia. tlo ser mantida a. •
quo o oxomplo estrangeiro, daa melhores es· divisão das materios cstnboleci<bs por eUo, ~
calas, não íil.voreco n. opiniiio do honradn so.. concluo dcclat•n.udo que eó te.vo om vista. doHm~~lor; e ,monos o ti:worcco n. ox:pcriencin ohrigar·~o do seu Uovcr, como mombriJ. d:"
fo1to. pot• no:~..
commissã.o do instrucção publica, ~ando o
O hom·ndo Senado<• ~or P01•nambuco esLrn. unico ontiio prosent.o no recinto, e pedindo
nhou que, nn. colloca<;.üo dns mntel'ias, se te- cl~culpn. do modo por flUO o fez.
nl~a Jhito CO!JlOQ<Lr ~curso ~o dil'eito pelacn.·
Ninguom_mnis potlindo a pal:IVrn, oncorrn•
de1ra d~ Plulosoplua rio D1re1to. Mas no>ta se a discussao, fic<Lndo n votaçuo :uhaua ))O~
exprossuo -d'hilosophiu. do Direito»- não'" fulla do numero.
trata. d_o um c~tudo, ~amo. é, pot• exemplo, o Seguo-so cm .2~ tliscussão.! quo .so oncerr.l 1,
·da PlulosophHL da H"tor1a, como a soubo sem dobate, ndmda a votaçao por ll•lta do nucroar o illust<•nr o grande Gulzot : o para o moro a proposição do. Cama:•a dos Deputt<dcs
rtual. ó preciso o eonbocimonto previa do toda n. 61, do 1895, que autorisa o governo ,a.
a h1storm, para se 'Poder inJ~rir dclla as o.brir, no n.ctun.l oxcrc:icio üm,nceiro, u.o MI•
lic;üos que ollu. pó1lo do.r; trato.-so, sim, do nisterio du. Justil~u. e Nc~J;oo\os lntortores, o
estudo ilo direito philosopbico. porque adiS· crer! i to supplmnentar da importnncia da
tincçiio, quo antigamente so fazia em materia 566:220$010, destinado ás verbas :;, 7, O, l t,
de direito, roferia·~e no uireito phi\osophico, 13, lO, ~o. 21, 22, 27. 28,38, 39 e ·II uo a:•t,
ao rllreito positivo, no cih•cito da Jei, no di- 2," da lei n. 290. rle 2·1 de dezembro do 1894.
reito escripto.
o sr. Presidente rloclnra quo, ostnnd~
. O .direito phllosophico ó qunsi synonimo do ndonntnda n \Jora o muito roduzido o numeru
d1r01to naturnl, o por isso ó nntural que o dos Srs. senadores presentes, vae levantar 11.
estudnnte, que p:•Jncipia um CU!'SO, CUjo esri· sessão.
rito ó cssenclal.monte. philos~phieo, til~a do 0 SI\. 2.. SIWRETAntO declnJ•n que so neb~
ostud~nto da plulosop\un do D1r01to c~ mo ~ue sobro " Mosn 0 vno n imprimil• IJO Dinrio do
o rom,Ltc, n corôa. dps trtLbalhos prcpn.tatariOS, Con[JI''sso Jltu•a sor discutido na sessão sul., ..
que~ hil~ de lla.bll!tar pnm onll'nr no estudo soquo~to 0 se~uinto
d" SClOUCUL do dll'Olto.
o
Em ~<poio do sua opinião, o orador lê o que
PAitCCER N. 103 DE 1895
escreveu illustre professor na Fnculdndo Livre do Lille; o respondo rlepois ao que disso
o honrado Senador por Pern~<mbuco rolntivn· Re<lacçlta da$ cmcmla:: do Senado, que fotallJ
'llW't1tidtiS por mais de clous terços de -voto.:,
monto a í'undnção de uma Univorsidncio.
O orador entendo quo o ensino nilo IJ uma rr.latica,: d pl'oposlçtTu da Camara do.-; Dupn•
industrin; qunndo o torn"m io1lusl<•ia\ lnti· taclo:-;, qut: fl;cct 't dcspt::.(t ·do .Ministerio d.;,
xnm o sou nível, porque e\le pnss" a ter por Guerra Jlm'(, o axl!rcícío dtJ tsoa
norto a gt~nho, o nUa o doscmponho de umn.
missão, quo à complom9ntar d" missão do Ao n. 2-Supromo Tribunal Militnr: Re.
educador.
dUZ!l-SO a 17G:800~ n VO!•bn do 200:SOO$, pasFaz considm•nçties ncsso sentido, mostrnndo s:mdo o< momln·os do Supremo 1'\ibunM Mi·
Jitnr quu ti vorem o posto fio mllt'cclml n pel'•
n convonioncia da lnle<'venção olllcil.t.
Com reJ~roncl" no que 'disso o nobro Senil· cobor om vo~ do ~rntitlco.çü.o do commo.nd·l
dor pelo Pinuhy sobro n oreo~iio de uma Uni- do exercito, Uo M't. ~·1, cnp. 511 das instrucçúo~,
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npprovndns pelo docr•lto n. O.JQ a, do I do
novembro do I 890, a gmtificnçiio do commundo do corpo do exercito do que trata o
mosmo artigo.
Ao n. 5-Depois das vnJavrn.s: Onbinot~s
de physioa o chimica du lcscoia MillttÍl' du Cn·
pitnl Foder.11-e!imino·so todo o rosto do poriodo.
Ao n. 15-Prnçns do pr•ot: Suppr:mn-se a
vorbn do 100:000$ rlcstinadn tL premias,
A omondu no n, 2 ó u mosmn q uo figurnvn
por erro do coliocnc,ilo e calculo no n. 12. O
Soando, mantendo-a por dous torços do vo·

tos, resolveu fosse corrigido o engano nn. rodncçilo finnl dus emendas.
Snln dns commissücs,l7 do outubro do 1805,
-Gil Goulart, -.Uatto~Jt Bm·ata.

O Sa. PttES!DENTJ~ designa pnrn a ordem
do din da sessão seguinte
Volntllo om 3• discusSI1o rln proposição cln
Cumnrn dos Deputndos n. 55, do 1805, que
roorgnnisn o ensino rins FuculdtLdesdo DiJ•oito;
Votação cm 2" discussão dn pr•opo.<içilo da
meamtL Cnmnru n. Ol,do 1895, que ~tutorisn o
Governo a nbrir,uo nctuo.l exercic:io tlnnncelro,
aoMinlstorlo rln Justiça o Negocies Jnteriore;,
o credito •upplementnr do impor·tuncin do
560:226.~010, destinado às verbas 5, 7, 9, I I,
J3, 10, 20, 21, 22, 27, 38, 39 o ·U do n.r~. 2'
. dn lei n. 200, do 24 de dozornbJ•o do 189·1;
3• discussão da pJ•oposiçilo da mcsm11 Camnr'll. n. 48, de 1805, qne dú. novtt organisnçiio no Corpo Diplomntico du Republica;
2• dltn da proposição da mesmJL Cnmnm
n. 31, do 1895, quo rleclarn de livro escolha
d~ Governo,, nlém do outros cargos quo Jú. o
sno pela legtslnç:1o cm vigor" nomeJLçiio do
directores do Thesouro, inspectores da Allitndo~a du ,Cupitnl Feueml o da Cu.iXJL r!IL
Amortleuçilo, director da Cnsu da Moeda,
ndministro.dot• dn. Imprensa Nacional tj Ditn·io
O(!icial e director dn Recobodoria ;
2·• discussão do lll'Ojccto u.o Sonntlo n. 50,
do 1895, que r,•guiiL n pr·omoçiio dos juizes do
Tribunal Civil o Criminal;
3• discussão dns pt•uposiçücs da Cum11rarlos
Depu t11rl os:
N. 36, do 1895, quo concedo a o. Mnr•in
Lins Valioso rla Silveira, filha legitima do cu·
pitiio do JLrtilhurin, jiL fltllccido, Pedro Vel·
loso dn Silveir~t, n pensão de 100.~ monsao;;
N. 53, do 1895, quo nutori'n o Podar Executivo uconcodor no I" oiiJciiLJ dnllibllothecn.
Nnclonnl, Olymplo Forroit•11 dns Novcs, um
nnno do licença, com ordonndo, p:trn tratar
do sua sn.udo ;
N. 58, do 1895, qno autorillll o Porlm• Executivo u. concmlm• /LO on:;onhoh·o civil Jo:;ó
Dias Dolgutlo tio C•ll'Vttlhu Junior, lento do
Externato do Oymnnsio Nncionnl o professor
do Co!Jo~io ~lllitar, um nnno do Jlconça, co:n
1

"'
·•!

"!'

o respectivo ordonndo, pnrll trntnr rio sua
snudo ondo lho convim• ;
N. 62, Uo 18!15, quo nutorisn. o Podal' Ex..
ocuiivo u concedor 11 Emílio Josó Moroirn .Tunior, 3· cscripturario dn Al1itndogn do Mn...
nó.os, um [l.Dno elo liconçn. som vencimentos;
3" discussiio do pr•ojccto do Senado u, 38,
de 180::i, quo conco,lc " cudn uma •las filhas
do Dr•. Elysou do Souza Mttrtlns, DD. Adeln! do, Rita, Doloros o Estlwr do Souza Martins n q unntia <lo 40$ monsacs ;
2a discussiio do projecto do Senado n. 49,
do 1805, que concedo ponsüo n D. Bmzilln
Aug-ustn Pinheiro da. Cunhn, vi uva do gono·
ral Brancisco Mnnool da Cunhn Junior.
2" di ta das proposições da Cnmnru dos
Doputn.dos:
N. 54, do 1885, que n.utorlsa o Poder Executivo n conceder no Dr. Lndisltio Jose do
Carvalho o Araujo, modico d11 HospodttriiL do
lmmigrnntos em Pinheiro, um o.nno do li·
con•:u com o respectivo ot•àenndo, pnrn imt1r
1

de sufL sn.ude;
N, 09, do 1805, que autorisn o Poder Ex-

ecutivo IL conceder " Alcitles então da Rocha
Medrado, bibliothccnrio da Escoltt de Minas
de Ouro Preto, um nnno do licença com o
respectivo ordenado p~m trntn.1• de sua snudo
onfle lho convier;
N. 70, de 1895, quo nutorisn o Poder Ex·
ccutivo n conceder a Antonio Leonardo de
Menezes Amorim, I' cscripturario do Thosom·o Nn.cionn.l, um nnno do liceutn. com o
respectivo ordonndo pnrn trntnr do sua snudo
onde lhe conviei' i
3' uiscussilo da. proposição da mesm:t Cu·
rnat•a n. 34, do 1895, quo concedo a D. Frnn·
cisco. A molin Bittoncourt Cardoso a pensão
IUII!UUl do 1:200$000;
2·' discussão do projecto do Son~tdo n. 30,
do 1895, quo nutorisa o Governo u. mantlnr
contar no 111 tcnento reJbt·mado dn. at•mn.dn.
Artllur Wnldcmlro da Sct'l'~ Bo\f<)rt, para os
oJfeitos dn reforma mais oito mezos o 28 di:ts
do serviço.
3" dit.a dn.s proposições dn Cnmnr•a dos Depu·
tndos:
N. 8, do 1805, que autorisn o Potler Ex·
ecutivo n conceder no cabo de esqundJ'B re·
lbr•mado Amnro da Costa Soares, 11 ponsiio
dinria do 1$, sem pr'\juizo do soldo, quo jil
11ercobe, do sua refot•ma;
N. 59, de 1895, quo nutorlsa o Poder Ex·
ocutivo n conceder a Julio Trnjnno do Moll!·n,
dlrectot• d11 4" secçiio .do Museu Nncionnl o do
Lnborntorio Anntomo·p1Ltllologico dn. AssistencitL dos Alionntlos,.um nnno do licença som
venDi meu tos.
Lovnntn:so a sessão us 3 1/2 horas d:1 tarde.
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- ALorlUt•n. da. Ressüo -Leitura o
nppt•ovnção dn neta - I~XI'EDlEN'rl' - Discua·
~o~ao o votação Uru; umonda::~ do Sanado manti ..
dnR por ma. I!! do tlous terços do voto~, (L propn·
siçiio da Carnnt•n dos Dopnt:u.los, n. 33 de t~!):i
- Dlscur~o o rorpwrlmoulo \'Ot•hal do Sr, Cosia
Azovoclo- H.oqut•rimonto vorh:ü rlo Sr. C.
Ottooi- Discur11os doa Sr!l, ~Iorao'l BtLrro.'l o
Vlrsilio Damno:io - ObsorvaçõeR tio Sr. Pra·
Hidontu-

On.ul~!lt

no nr.\- Votnç:lo dua ma·

torilLA cujn. cliMIIb'Siio ficou oncorrMl:l nu acssão

•

1895

I:-J9

marn dos Doputntlos, nttlnonto a diversas
medidas a serem tomadas com relnçiio iL rõdo
de vin.s fcrrens o. cargo dn. Companhia. Estrado.
do Ferro Leopoldinn.-A' quem fez a requeslr;iio dovol vendo depois i. Sccrotori~ do Senado.
Doue do Minlsterio do Justiça o Negocios
lnterlorc•, do 17 do corrente mez, transmit·
lindo n. Memagom do Sr. Prosldente d<L Ltcpubllcn, dovol vonrlo, rlevillamonto sancclonnrlo, um do cnda um dos nutographos das re•oluçao• do Congresso Nacional, que concedo
amnistio as pessoas que directa ou indirectn.mento tornnr.un parte nos lilctos occorridos

u.ntorlol'- .:]a. discuasí'io cli~ pt·opotüc;üo rlt~. Ca• nos Estados do .A lagoas o Ooyllz, c que nuto-

mnra dos Deputados n. ú5 do tSO::i- ~mondtl.s
- DiRourso'l rios Sra. Coelho HodrigtlllS,
Loopc1ldo do DulhõoR, Ra.mü·o Barcollofl o ~lo ..
rnn:,~ BnrroR- gncorrnmnn1o dn cllsouRsiio c
votação dn. proposldi.o-Ordom do dia. iiJ.

s

Ao meio·dio comparocom os 48 seguinte
Srs. Sonntlores, Joüo Bnrbnlho, Joaquim Cn•
tunda, Gustn.vo Richard, Joaquim Sarmento,
Costa Azovodo, Antonio Baenn, Manool Ba·
rata, Gomes do Ct~stro, Piros Ferreira, Ct·uz,
Coelho Rodrigues, João Cot•deiro, Almino
Alfonso, Josó Bernardo, Olivoit·o Gaivão, Ab·
don Milnnez, Almeida. Ba.rroto, João Neivn,
Cot•rêa do Arnujo, .Joaquim Pernambuco,
Rego Mello, Leito o Oiticica, ~!cssios do Gus·
miio, Leanrlro Macio!, Rosa Junior, Coelho o
Campos, Virgilio Damnsio, Doming-os Vicente',
Gll Goulort, Monool do Queiroz, Quintlno
Bocayuva, Lapór. Lopes Trovão, Eduardo
Wandenkollt, Gonçalves Chaves, C. Ot·
tom, Paulo Souza, Mornos Barros, Campos
Sallcs, Leopoldo do Bulbüo,, Joaquim do
Souza, Joaquim Martinho, Vicente ~Inchado,
At•thur Abreu, Esteves Junlor, Julio Frota,
Ramlt•o Barcellos o Pinheiro Mocbado.
Abro-se" sossiio.
E' lida, posto om discussão c som debato
opprovado o neta da sossüo antorior.
Deixam rio comparecer, com causa pnrtici]ndn., os Srg, Joiio Pedro, Francisco M!Lclm·
do, Justo Chet·mont, Nogueira Accloly, Severino Vieira, Aristides Lobo, Joaquim Folicio,
Generoso Ponco, Aquilino do Arnt~ral o !tau·
Jino Horn; o, som elln, os Sra. Ruy Barbosa
o Eugenio Amorim.
O St<. I" SEcnll't'.truo dà conta do seguinte
EXPEDIENTE
Officio do Minlstorio da Induslt•ia, Vlnr,iio
o Obras Publlcns, do 17 do cor·ronto moz,
tr.nsmittindo a Monsngorn do St•, Prosidento
rh• Ropublicn, rometondo :LS inform•çõos pr•es·
tadna por nquol!o Ministorio o que lho Jor:tm
•o licitadas t•ointivamonto ~ proposiçiio da Cn·

t•iza "abertum do credito supplemontnr de
44:8~G$-123, t\quollc Ministerlo, no oxorcicio
de 1804, pn.ra occorer no pngnrnonto rlas des·
pezas autoris:ulrts peln lei n. JUS, do 18 Ue
jullro do nono pnssado.-Arcltivom-so os autographos o eommuniquc-sc á outra Cn.m1Ll'l1.
Req uerlmento tle Bernt~rdinn rle M:tgnlhües
Simões, vluva tio Joaquim Isidoro Simões,
inspector da cxtinctn. Thcsom·o.t•in. ele Fazcn ..
da de S. Podro do Rio Grando rio Sul, pedin·
do uma pemlio.-A' Commissãodo Finanças.
O Srt. 2" SEcnE!'Anto declar" que niio bn
pareceres.
Entra em discussão unlca o ó sem debate
appt•ovada o. redacção do.s emendas do Senado
que forom mantidas por mais do dous terços
de votos, rcJrLtiva :i proposl,,t\o li" Camaro.
dos Doputa<los n. 33, lia 1895, que fixa ades·
peza do Ministerio da Guerra par:t. o exerci·
cio de !SUO,
O S•·· co.. ta<. Azevedo- Sr. pre·
sldonto, ó bom natm·al quo a resolução do.
Camarn. dos Deputados, concerlondo no Sr. Almiranto Gorwatves a qwmtin do 200:000$,
como n,iusto de contas de seus sorv-iços, seJa
a continuação do reconhecimento dos mesmos
serviços, reconhecimento que uma lo! da Ropublico. proclamou. Eu dese,io saber pertcltnmento qunl o vn.lot• desses servi,)OB.
El!es devom set• classillcados em tt•os or·
dons: o. primeira, tendo-ao om vista o facto
do annun• n cooporat• com as nutot•idades, pn·
ro. n. mn.nutcnçü.o da. ordem o dn. legalidade; n.
segundo. que :!O refere aos esf~.>l'~lOS quo por
ventura tunha empregado p"m a fot•mnçüo
do. esquadra. !ln. dita. lcga.Jlrlndo; o fL terceh•n.,
consldemndo-so os serviços q uo tonham con·
cort•ido paro dat• por• torTa com a grande ma·
china do guerra Aquidalum, o, conseguinte- ·•,
monto pôr um tot•mo i\ rovoltn.
Convem snbor o valor dos sorviços do bra·
vo Almirante (bravo el!o ó) na furm,çi\o, na
or~:Lnisu~~ão da esquadra., di tu. do. legalidndo;
o pnrn isso ó indiaponsavol que o Senado conheça a ordem do din do Oenet•al Sr. Loite d
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Cnstro, quando Commandanto do 2" distt•lcto, nn discussão, que esti• proximn, da proposl"
rr. 250, úo 17 do fevereiro do 180·1. Nos8:. ar- ç110 dn. Cn.nuLl'a que concetlo tfí.o o.vulto.du.
dom do din o Gonorn! Leito do Castro assomo somma ao J\!mirnnte Joronymo Gonçalves.
as honras de ot•ganisndor dn esquadra. dita Penso que tt MosiL já n. enviou ó.s tros Comdo. lognlidn.de; declara. SOl' o OI·ganisu.dor da rnl~:;iJes, a Ufll[L das quues, n. de }1'inn.nça.s,
rnesm.a, o vno mais longe, um General do bt•i- tenho 11 honra do portencet•, c espero estar
gadnJ ulgo.-sc com o Uiraito 1!0 ologio.r um Al- mais hnbilitl'dO a cumprir o meu doYor.
mimn to chefe do. esq un.drn, com instrucnõos O Sit. PnESIDeN'l'E- A Mesn pódc se onque lho davam so~nrnmonto as honras do' ar- cn.rt•o:.rm· do obter os docurnontos que V. Ex.
to posto, quo posteriormente lho foi confo· pede. Si, poróm, os sou~ estb1•ços fbrcm inrtdo.
l'ructiforos, V. Ex. requcrcró. outra Pl'OViEssa orilem do tlia. nüo elogiou somente o dencia nessa sentido.
Sr. Almirante, Gonçal vos, como, t:tmbcm o
O Sn.- CosTA AZEVEDO - Estou aa.tisfcíto.
Contra-Almirante, então Commandanto do
districto nnvn!, o Sr. Joiio Gonçalves Duarte Apenns quiz dar n prova do que n[o de~cjo
Niio li osso documento, mas tenho infot-ma: embaraçar a proxima discussüo do procões do que nclle o St·. Gonurnl Luito do jecto.
Ca.stl'o dà-so como o or~n.nis11!lor da. csqundrn.
O S•·· CCh.-ãHtüano <!l>rttoni - Sec elogio. a. estes clous ofilcincs A'Onernos quo
lhe orn.m superiores no. hiern.I•chiu. militar. nhores, vciu bojo impresso no Diarlo do Con~
Desde quo ambos ntio rocl!Lmarn.m contt•n. n. f!Y'C:iso o pnrccor da Commiasüo do Senn.do
!ncllidade com quo o General Leito do Cnstro sobro a pt•oposição relativa á amnistil'. O im·
se d.dinntn.vn. o os punhn. 0111 plano inrcrior, prcsso cm avulso não foi nindn distt•ibuido e
concluo que realmente csso General tovo umn opossível que o nilo sojn. l<ojo. Entretanto n
:missão e_spccial do Presidente da Republica, mnteri:t está bnstn.nto escln.recida, o a. o.ncie..
que ontao o col!ocnv~ cm um pl~no superior dado ó evidente pam uma decisão <letlnitivn..
ao clesses Gonoro.cs do ~!u.l'inhn.quo receberam Por i8SO requeiro dispensa dn distribuiçiio <lo
avulso, cnso nii.o venha hoje, pn.ra quo uquolla
os elogios.
proposição
possa entrar na ordom do dia de
.SuppEz que poderia ter o pnm adiantar as
d1seussu~s que possam havm• por virtude da amanhli..
J?I'O_poslçao da C11mar11, por um modo mais Consultado, o Senado concede a dispensa.
tuctl, a cóp~n dessa ordem do dia.
Quero vel-a, com o animo desprevenido,
p.1ra saber ató onde realmente pódo ser uma o Sa·. 1\loraoH nnr•roH- Sr. preé tão commum a hora do oxpedlcnto
r_aziio de mais, para qualitlcnr do menos va- sidente,
invndir a tlo. ordem do Uio., sii.o tilo ll•cquen ..
l~sos os serviço; do Almirante Gonçalves, jó.
tlló us vozo> que os oradores, fallan<lo na hora
tao generosamente recompensados.
MIIS, disseram-me que nilo podia obter isso, do oxpo<licnto, pedem prorogaçiio dclla a
siniio por meio do uma informação: e, venho cust" do tempo destinado ás matarias da
solicitar da Mesa do Senado pa~·a dizer-mo si orrlom do dia, que uão sorit injustiça ulguma
podemos obter esta cópia por intcrmedio do acontecer hoje o contrario. csto ó, aprovei·
um pedido da Secretaria do Senado Íl da tnr-me ou da l!ot•a <lo expcdionto pura tmtar
de mntcl'in constante dn ordem do din.
Guerr~t.
No cnso contrat•io, formularei um roquo- Mou fim ó tilzor ligeiras considornçües sobro
rimento do conlbrmidndo com o nosso esta- quntt•o projectes concedendo pensões que tl·
tuto interno, atlm do que possamos obter essa gurn.m nn. ordem do dia e sii.o os soguintos
(lê) :
or<lom do din.
Desejava, pois, saber do honrndo Presidente « N. 36, quo concede a O. Mat•ia Lins Vol·
do Senado, si seria possível, p11rn niio pordOl' Jose da Si! voira, filha do tlnndo c:tpitilo de
tempo o nilo dar Jogar a mais incommodo que artillutria Pedro Ivo Velloso dn Sllvoira, 11
n Scci•ctaria do Scnndo ao possa entender com pensão do 100$ mcnsnes, ou l :200$ pot• anno.
n d~ GUOI'I'a e o!Jtor cópia •le"a ordem do N. 38, que concede a cada uma das cinco
dlo., da qunl muitos toem conheoimento o Ji- filhas do finado Dr. Eliscu ele Souza ~artlns
zom que foi publicada no; jornac~, como o a pcnsiio de ·10$ monsaes, ou do 2:400$ an·
llonr•ulo Senador pelo Paraná, cujo nome nmLcs para. ns ciuco.
N. 40, que conccdó··pansilo n D. Bro.sí!in
peço Ilcençn pam dcclarat•, o Sr, Vicon to MaAug-ustn Pinheiro do. Cunha,· vi uva do genechntlo, acaba de dizot•.
Si nilo l'Ol' possivol isto, ~~prc::zonttLroi o rf1- ral Francisco M!'noc! •ln. Cunha .lunior. Estn
quoi'imento, que aeril ou niío "l'P''ovnrlo pelo n. OJ•tlom elo dln. nii.o diz tlo qunnto sorlt, mns
SomLdo,
cu suppro com thcilidude """ Jillta, inforO conhecimento desse documont.o ó imlis· mando no Senado quoó do 300$ por moz ou
pcnsavol, no meu entender, para so entrar 3:000.~ por anuo.'
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Finalment.o o pro,iocto n. 3·1, que concedo
a !l. Francisca Amclin. Bittoncourt Cardoso o
pensão annual de I :~00$000,
Sr. prcsirlonte, uma pomão ó um nct<llo·
gislntivo excopcionfll.
Pensões, aposentallorins, roformns, silo excopçiics n. umtt regra geral, segundo n. quul.
em direito stricto, só merece retribuif,~ão, só
tem direito a um pagamento qualquer quem
trabalha.
O trabalho ó o unico modo legitimo, estnbcJccido pm• todas ns leis, divinn.s e humo.un.s,
nu.turncs ou cscriptn.s, pu.r11 go.nho.r dinheiro,
para recohor um lucro qualquer.
u~r Sn, SE~ADOR-Ha oxcopr,Õe3.
O SR. Moi<AEs E BAI:Ros-Qnom niio trnbal!In. niio tem direito n retribuição. (Contestaçacs .)
0 SR. LEITE E 0I1'IC!CA I];\ um nparte,
O SR. MaMES E BAnnos-Quom ó quo
presta Ror viços gJ.•atuitamente '!
Os SRs. LEITE E OITICICA. E CaRRil,, DE
ArtAUJO dão npnrtcs.
(Crt,;a·,n·s~
o11tros
apai'/C.<,)

0 Sn. MottAF.S E BARROS-Estranho muito
os apartes do honrado Senodor por Alagôas.
Ningucm nos vêm pregzu• aqui t1outrinas
mais LonitM sobrou necessidndo <lo economias,
ninguom nos pinta o estado do ThesoU!'O Fodoral com cüres tüo negras, cm situnt;üo tão
triste, qun.si fallido, como titz S. Ex. : o entretanto ó S. Ex. o p!•imoiro u dar o sou
voto n. estas pensões, ó o primoil'O o. combater o principio incontcstavol quo acabo de
csto.holecei'.
0 Sn, LEITE E 0IT!CICA.-N;io disso isso ;
V. Ex:. não sabe como ou votarei.
O Sn. MaMES E B.utnos-A' vista <lo modo
como V, Ex. se oxprc8Sa, pi•omovondo nbe1•·
lamento a passagem do pensões, 11osso eu du·
vidur do sou voto 1 Seria preciso duvidar da
su:1 lealdade, o quo ou niio posso fazer.
Mas, como ia dizendo; ó esta a doutrina, ó
cstn. a regra. do scn.so commum 1 ó estn n. rog1•a
universal. Só moreco t•oli•iiJuiç;1o quem trabalha ; o tmbalho ó o unico modo legitimo
llo tm• uma renda qualquer. Tndo quo so
nrustnr disto ú uma. oxcoJu:iío i o ns excupçUes
,,·, podom ser estabelecidas pam moti1·os
muito grnvcs, muito importrmto::l. Essn..'i oxcepr;iio:-~ :iãO

1tS pcnslJuS.

as J'Olhrmru;, ns

itposentutlol'in.t~

o

A :qJosentndol'i:L flUOl' llizo1•, polrt.lci, quo o
Rorvidoi' ;lu Estllllo que ilnr;ois do toi' I'I'Ostndo
lungos nnnos do sel'vic:u no sou lllllZ so en·
cont.ra m1 volhico, impossibilitado do proVO!' I;
proprla subslstoncht, n Nnçiio acode-lho pres·
tundo·lho tun IIUXilio. .
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Mns hoje níio so comprohcnde mais c;ue as
nposcntndorJns sü.o üXcopções; 1wjo üntcntlo-so
quo as n.poscntndorlns dovom ser suillcicntes
para prconchot• absolutnmonto todas as uo·
ccssida~cs <la vidu., quer st~o.m verdudeiras
necessidades, quor sejam dcsc,ios até <lu luxo.
E' esta. u. n.posentadorht tle bojo.
As pünsõcs süo uma. ospccío do o;posentadori:t daila, nno mais a quem tmbolhou o não
pUde mais tro.lm.lhar\ ma.s Untla ú viuvu. ou
tllhas do sot•vidor do Estndo, ó a aposenta·
rlori:t por heranr,a.
E' po::;sivol, Sr. presidente, que hn,ja. casos
om quo pczo 80bl'C n. Nn.r.ã.o n. obrigaçüo do
pt·ovor t'L sub:;istoucia dn. viuvu. e os fiJhos
de cidadãos l.Jcncmet•itos, quo solJresahira.m
pelos serviços importantes que prestaram ao
Po.iz.
.'
Pódc ser um Osorio, um Caxias, um Bem·
jamin Constont, um 'FJoriano Poixoto, tantos
outros. Neste caso, bom; quando o. viuvo. ou
filhas do um cidadão benemorito so encon•
tram 5em recursos para .pt•over n. propria
subsístcncin,ó justo o razonvel que os podercB
publicas vão cm seu auxilio, conceden~o·Ihes
uma. pensão,
O Sn. l'lnEs Fr.nRF.IM-E nosso estão ~s
famili~s do Cotcg-ipo, do Paranhos, do Bariio
do T!'iumplto o do tantos outros que presta·
ram importantes serviços no pa.iz.
O Sn.. MoRAES E BAimos-Por isso digo
quo ns pensões siio lois do fa.vor, süo lois de
oxcopção, siio lois quo não púdcm constituir
l'ogrn, 1hctos quo ntlo dovem set• communs no
Corpo Legislativo; llovcm ser leis oxtraordinru•il\S parn. componsn.r serviços oxtro.ordiuarios do eidlldítos vordadoiramcnto bene·
mel'itos.
Entretanto. o quo Jazemos nós, Corpo Legislativo? Votámos ponsõo::1 n. In.milius dos
mn.is vulgares servidores do pniz ; tl.Lllo em
geral i 11 muitos quo núo sol.Jrcs;thirn.m por
serviço o.lgum, a muitos que tiveram deviliu.mcnto l'Ccomponsndo o pequeno sci•viço, quo
porvoutura tives;om prestado.Eis o quo nus
estamos fazendo.
Esses abusos commettldos polo Poder Lo·
gislo.tivo, vão n.vulto.ndo cndo. voz mnis no
nosso m·çamento. E' umn. vcr'bn. que crosco
nnnun.lmento e cresce muitu.
o su. DoMI~aos VIc~N1'B-V. Ex. pudo
diZO!' qual o a voi·lia total quu se gnstn com
os qno não trnhalhnm 'I
O SI:. MonA.El I·: RAnnos-Tcnho aqui apon·
monto do tudo <JUan til o Thosouro Fedoral
11íspcntlo cm pugumcnto rlo quem nii.o tom
ohl'igaçiio n.lgumu. do trabalhar.
·,
São alg~rismos extJ•nhldo• da }lropost" ilo
ministro da fazendo pam o OI'çamonto do
!SUO, são JlOrtnnto olllcia~s,
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Ouça o Senado (lb) :
Pelo l.linistorlo da Justiça o
Negocias lnterioro:; :
Magistrados em disponibili·
do.de . ..••.••••••.••.....
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Pelo Ministm•io elas Rolaçúes
Exteriores :
Empregados cm disponibilidado ...... . , ........•...
Pelo Ministorio da Ma1•inha :
Reformo dos .............. .
Pelo Ministerio da GuorJ•n,:
Classes inucti vas . ..•.......
Pelo Ministerlo da Fazenda:
Pensionistas ..•..... ,.: ....
Aposentados ...•.•••...••.•
Empregados do repartições o
Jogares cxtinctos ...... ,.

500:00()$000

00:000$000
727:037$240

2.111 :5i2.$.fi2

salvar ns apparoncias, isto ó só para inglez
ver.
0 Sn, CoRRi!A DE ARAUJO-E' gymnastica
do nlgn.l'ismo.
0 Sn, MORAES E BARROS - A re~lidndo, a
trioto realidade ó quo toremos, no anuo de
1800, um deficit certo, Roguro, nií.o !ligo que
tüo avultado, como o que tivemos om 1804,
porque omflm as cousas publicas toem ma·
Jhomdo o tendem a molhm•ar cada voz mais;
mas osso dc(iât sorú. corto o ainda avultado.
O SR. CaRRilA DE ARAUJO-A ronda pu·
bllcn decresce diariamente.
J!M SR, SENADOR-Apoiado; O deficit ~erit

•

mmor.

O SR. 1\IORAES E BARRos-Quero crôr que
4.724:587~960
3.398:085$388 nüo soja,
Entretanto, si continuarmos a dispensar
500:000$000 pensües,com a facilidade com que temos feito,
com col'teza sorá. maior.
Para o cxercidio da 1894, o l10nrndo MinisSornmn. ••.•..••.•••• 12.111:803$000
tro da Fazenda, em sou rolatorio, nos apreTomos um total do mais de 12.000:000$! E' senta o seguinte resultado: «Comparando
uma cifra. bem respoitavcl !
ainrla a renda !le 278.877:208$047, com ades·
O SR, CosT,l Azsveoo-lsso não ó nada para peza do :>12.075:208$882, o deficit do oxcrcicio
a. Jbrtunn do Brnzil.
.
do ~180.J serú. do 64.087:9·15$835, quo tl·
cara reduzido a 56.382:013$305 pelo accres0 SR. MoRAEs E BAnnos-Nãoó nada para a cimo úquolla \renda do llquido dos <lopofortuna do Brazil. quando ninguem dosco- sitos.»
nlloco as criticas circumstnncias om quo so
,, Go•tES DR CASTRO dtL um •parto.
nchn o nosso Thesouro1 O Brnzil não tom di- 0 81'
•
~
nlloiro para as suas necessidades mais lm· O Sit. Mor.AES E BARROS-Vou lôr a par
prescindi veis; mns tem dinheiro para osbnn· do rolatorio que se t•cfero a ossos creditos.
Jal' U.S mitos lnrgns por esta fórrna, dispon- Isto ó o que consta do orçamento.
donde doze mil o tantos contos com quem nüo Pelas verbas do orçamento, tomos um
tem obrigação alguma de p!•estnr·lho serviço deficit de 50.000 e tantos contos do róis, aftirllo
algum!
o orçamento constante dos credites, quo nn•
O SR. cosTA AZE\'EDo-Eu estou do acco~OJ> dam por liíra, quo podem chamnroso-orçn·
monto extravagante.
com V, Ex.
OSR. MoRAEs E BAnnos-Comprohondi per- U)! Sn. SENADOR-Tudo isto é mesmo muito
foi !amonte o aparto de V, Ex., 0 ngJ•ndeço-o. extravagante.
As nossas circumstnncins financeiras süo tüo
O Sit, MaMES E BA-RROS-O orçamento que
criticas, (o honrado Senador por Alag0ns anda por fOra do orçumonto propriamente
dizin-tüo arruinadas) que a nossa ronda ó dito, podemos chamar do oxtravngnnto, tanto
insulllcionte para cobrir nossas despezas 01~ no sentido jurldico; como: no sentido vulgar.
dlnarias, e vô-mo-nos impossibili!nllOS do Essas despezns oxti•avngantos süo tambom
contrahir emprestimo no estrangeiro, porque mencionadas poJo honrado ministro, nos se•
os cn.pitBes europeus já. nii.o toem conílança guintcs tm•mos:
no nosso crorlito; nilo conllnm na. solilloz lla
nosa" Republica; e os capitalistas, ou negam- • O cmprestimo feito i• CompnnhiaEstradi>
nos o seu dinheiro, ou exigem condições im- do Fci·ro Oeste do Minas; que ficou sob are·
possivois do serem nccoitns.
sponsabllidade directa do governo, o cuja im·
portnncia (~.710•000 libras) tom de ser cn•
Sr•. prcflidtmtn, no ]II'Ojocto iln or(:nmrmt.o, tr~guo pn.rn. u. construção tln. estrada, n. in ..
apresentado polo honrndo Ministro da F"· domnisaçiio aos. bancos. rriglonnos, embora
Y.cnil!L, pa.rrt a. oxorcicio do IB!lQ, vemos o tenha. do sm• foitn.· o. tlcspc.w.n. com os recursos
calculo da rocei ta com o dns dospczns nomi· espociacs destimLdos pelo Congresso piLrn osso
nnlmonto equilibradas.
;
fim: a divida no Est1ídodo S. Paulo do quan·
Att\ mesmo apresenta um saldo insignifi· tia supm•ior a cinco mll contos, rosultanto do
canto dl! •1.000:000$; mas, isto ó si> para. impostos anccndndos•, pela Uniiio; as in·

e~'.·.·
l\:,
!
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demnisaçües pi•ovenientes da I'ovoJta ; o nu·
gmento de vencimentos no exercito; ~ im·
portancin da instltulçiio do direitos do expediente indevidamont.o cobrados do goncros
importados dos Estados Unidos; ns dividas de
oxorcicios findos ; ns dcspczas com o movi·
menta do foJ'ças no sui-reprcsontnm uma
somm~ avultada, que niio figura nos calculas
da dcspeza da lei do orçamento, mas que
tem do ser paga a propoJ•çüo, que fôr sendo
liquidada.»
Temos, pois, deficit ordinario proveniente
rla lei rlo orçamento, no exercício de 1804, nn
importnneia do 56.000 o tantos contos.
Em quantos mil contos importarão as des·
pezns todas constantes desta trecho do rela·
torio, que acabo de Ic!'? Talvez niio nnrle
longo de quantia igual.
Si nós nilo oppuzermos um paradeiro n
este andar das cousas, onde iremos parar ?
Neste esbanjar do dinheiros até para quem
nilo trabalha, onde iremos parar 1
E' preciso que prestemos atlonçiio a isto,
ó preciso que nos impressionemos, que nos
compenetremos rln desgraçada situação financeira cm quo nos n.charnos.
Os nossos recursos süo grandes mns não
tanlo como os nossos osbanjamontos ; considerai que estamos despendendo, despeza ordi·
naria, muito mais que nossa rendo., o não 6
preciso diZOI' onde iremos parar, so continuarmos neste and~r.
A grande fonte do renda da União, os di·
reito; rle importação, em que estado jú. se
acham?
A nossa tarifa já está tüo alta, tiio exor
bitante ...
O Sn. CosTA AZEVEDO - Que 6 quasi pro
hibitiva,
O Sn. MoRAES E BAI\nos.. • quo ó quos
prohibitlva, já afasta do mercado goneros,
que antes vinham.
O rosuitado deste afastamento ó que n
renda da Alfandega da Capital Federai cslli
diminuindo em cerca do 03:000$ por ditl.
Ao passo que~· despczasc!Oscem, as t•cndas
diminuem: eis n nossa situnçuo.
Ainda trata-se de nugmontat• mais esses
impostos do importação, impostos niio só
como fonte dli renda, mas ainda como mo. dldn do protecção a industria cujos autores
teom bastante coragem, para estabelecer ver·
dndolrns lois do fomo.
Trntn..so do nngmonLnr o impost.o f-!O!Jro o
snl do casinha I
Houve na Cnmarn dos Dopui.ndns um
projecto apro&entado por 40 assignntuma _im·
pondo 15$ pOI' cabeça do gado oxtransmro,
que for Importado i
Siio vm·dadoii•ns lei• do fome.

1895

143

O Sn. Conni:A m~ AnAu.Jo- Para p1•oteger
a inrlustrin nncionnl.
O Sn.
E llAnnos - Sim para pro·
togor o. indust1•ia. nn.cionnl, á. custa. do cstomngo no.cionn.L ! isto ó uma. bonita. po ..
Jlticu..
O SI<. PmEs FEJmEIRA -Dá um aparto.
O Sn.l\!oRAE; E llAnnos-Nüo tomos,nctuni·
mento,o direito do escolher; falto-nos a carne
o pi·ecisamos acceitai-a, venha ella de onde
vior.
Para ,..,:i h~ o inconveniente~ 'lUO o nobre
SonatloJ• notou, em aparto, tomos o lnstltutet,
Snn i tat•io.
·.:)
Não podemos recusar mercadoria nenhuma?'
o sobretudo gonoro de primeira nocessldar!c.
rr
0 SI\, AU!l~O AFFO:'iSO falia cm cstrangekr
rismo.
.rJ
O Sn. Mor<AESEBAnnos-Si V.Ex. dissesse·
-brnziiclrismo-patriotismo- torm dito u.
verdade.
0 Sn. ALlllNO AFFONSO-Não é um bmzl·
leil•ismo generoso.
O Sn. MoRAES E B,mnos-Niio posso comprellendcr .•.
O Sn. LEITE E OITJCICA-E o nobre Senador
defendeu tanto o briquette, para proteger a
industria nacional !
0 Sn. MORAES E B,,Rl\os-Como Ó que UJJl
pniz novo, como o nosso ...
O Sn. ALm~o AFFo:o;so-V. Ex. nilo conlle oo as salinas da sua terra! Devo conhecer mas no entanto, quoJ• que se mande bus·
cnr sal om Sotubai !
O SR. MonAEs E BAnnos-Quoro o sal pelo
preço mais bamto que for passivo!, venha
ilondo vier.
0 Sn, AL~IINO AFFONSO dr\ outro aparte.
O Sn. ~!onAJ·:S E BAitnos-V. Ex. não sabe
quo temos Estados, onde uma carga de
s:~i custr1 30 e tantos mil reis, como cm
Goyaz I I
Nestas concliçücs. foi uma desgraçada lembrança esta de triLutnt• o snl estrangeiro.
Mas, Sr. Jlrositionte, o quo pinta melhor a
nossa situaçiio financeim silo as propostas
aprosentndns poJo Sr. Ministro do. ~·nzenda o
pelo relator drt Commissilo do Orçamento da
Rccoitn., nn Cn.mn.rn. dos Srs. Dopubtdos.

Mo"""'

S. Ex., o Sr. Ministro da Fazcndn., julgn.
incllspons:tvol pn.ru. d~tr /lO Thesouro recursos
p~ra ncudh· nos pagamentos cm ouro quo teom
do l'azot• nn Europa, ,lulga _indispensavei que
os impostos do importn~ao SOJf!JJl pagos n
3" parto om ouro com o cambio n 10 o tanto,
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Calculo cnda um o augmonto, a elovaçiio do
lmpostc om quo importa esta cobrança om
ouro.
Exigh• o pagamento da terça pa~•to do im·
JlOSto em ouro ou ao co.mbio do 27, quando

e.~to

acho.-so o. 10 o tn.nto, ó clcvn.r qunsi no

triplo ossn terça parte.
Alóm disso, o parecer da commisaão do
crçumento da Cnmarn dos Doputados sobre o
o~çamonto dn receita propüo mais u ultera~iío
un taxa do cambio, que tom sorvido poro. a
cobrança dos impostos de importação ntó o
presento.
Essa base tem sido do 2-1 ds. por 1$; a
COrnmissiio <lo Orçamento d11 Cumara propõe
que a base passo o. ser do 1·1 ds,
Estú. aqui outra elovaçiio enorme do im·
JIOStos.
A quanto sublrú a tarifa das Alfandegas <lo
Brnzil com essas duas elovaçüo; no imposto
do importação, n cobmuÇll da tot•ça pat•to em
ouro o a mudança dn base dn cobrnnça de 2-1
Jlara 12 da, 1
Si a tat•ifa actual jó. afugenta mercadorias
1lo mercado, a ponto do Jitzer diminuh· a
renda da Alfandega, qual sm•ó. o rosultndo
!lu nova tarif• quo for ostabolocida do con·
lormidado com estas duns alteraçoos 'I
Niio conjuramos o perigo ; om vez <lo nur;mentat' a ronda, faremos diminuil-a muito.
Não iremos fazor a politica da mulher, quo
matou n gallinhn <los ovos de ouro para
:<.pprovcital-os todos 1
O commorcio do imp01•taç[o poderã sup·
1:ortnr tiio grande clova<JãO de tarifa?

I'
••

'·li,, i
I::, .

"
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sidoraçUes que são applicavcis niio só aos
projectos quo ostiio na or<lom do dht, como a
totlos quo vierem para o futuro.
O Srt. .JoÃo DAttuALno-Noto quo o Presi·
dente da Republica niio tom votado uma só
dessas pensões quo tomos votado.
O Sn. Com: AzEvEno-Porquo olle tambem
orru., como nos erramos .
O Srt. :I!OllAES E BAnnos- Creio que nfio
chegaram muitas it. aanccii.~.(Apoiados,)
Niio peçamos no Presidente da Republica
uqulllo que ó obrign.çfi.o noss~ (aJlDiaclo~);cum~
pr<lmos nós o nosso devm•, snlbumos repollir
to<las as dospe?.asque forem dispensa veis o eu
nã.o concebo despesas com pensões, que o nii.o
sejam ; voto qunsi systematicamontll contra
toda o qualquer pensão.
Não limito-mo a fallar e do clamar da tri·
bunn, procedo, voto, contbrme flLllo.
Sr. presidente, VOll terminar com palavras
quo niio siio minhas, que são do prudente Mi·
nistro da Fnzond11 da Republica.
E' olle que nos diz quo o restabelecimento
gorai da confiança om nosso credito c n com·
pie ta. restnm•a<,.lito das nossas finanças d · con-

rUçt1o pm·ct a firnw;a c cstabitidarltJ do actuctt
''"[timcn (prestai toda nttençüo para a gra·
Vi< lado destas palavras).
« E' condição para a firmeza o estabilidade
uo actual regimcn, pois ns grandes dllllcul·
dados com que lutamos teom-se prestado ad·
miravelmento á exploração dos seus inimigos
sempre dispostos 11 tirar partido do que olles
Esse nu,qmonto de imposto não tt•ar:'t di· denominam o descalabro das t!nançns da Rc·
publica.~
minuiçiio da ronda?
Estns reclaniações, estes pedi•los do honra· « Sei perfeitamente que não se concertam
<lo Sr. Ministro d11 Fazenda tfio critorioso, em um dia ns desordens provonientos <lo
tão sensato, ó. Commissfio de Ot•çnmento dn erros longamente accumulados o que só por
Cnmnra dos Deputados dilo prova do estado um e<forço paciente c pertinaz havemos do
clcsgrnçndo ele nossn.H tlnnnc;.as; são provas chegar no Hm ambicionu.llo.»
dos npuros, om que nos achamos ; são fnctos «Todos os meus raciocinios, sabeis perfeita·
'lue dovom improssionnt• os representantes mente, repousam na CSJlerança do restnbole·
hn Naç~ü.o, obriga.l·OS a compcnotra.t·em·se ela cimento da par. em todo o t•n•ritorio da Repu·
necessidade urgonto, indisponsavol do fazot• b!lca, som a qual nem ns explorações hiio de
cconomin.s largas, vastas, grnndos, poquonns, cessar, nom ó posslvol que J'oçaes a boa poli·
ticn.,asscguradora da ordem, condiQii.o essen·
todas.
Entretanto não 6 esse o caminho quo se- cial paro. ns !Jons Jluançns no conceito do todo
o mundo em todos os tempos.>
f~Uimos.
A ordom do tlin. amoaf.~n. o 'flwsuuro Nn.cio· E' colllliçilo, 81•. presidente, pn.ru. n. firmeza
MI do mais uma dcspoza do 8:400$, perdi· o ostuhilido.do do act_ual roginum o vósacn.bais
•IO.!h inf1•uctifcros, pois vii.o ~>Cl' destrilmiUos de vcr,Scnboros quo hontomchegou a notic!lt
]lOl' quom não tom obl'i~nçüo de pt•cstar sor- vlnd~ do S. Paulo quo ·o ini'!'lgo lú apontou,
quo la !ovnntou 11 sml l1andOJra;
Yi(•O nlgum ao raiz.
O pu1•tido l'cstaurndot• · 'dL•Ji' n. sou Jn Ytl·
os". COl~LUO RoDUJ(;UIOS di. um ap!lrlo. gido,
nln) ostamos nmcn(~ailos do mouros no.
O Sn. MoUAgs hl BAlmos - Exnctamonto ; casto. n m•go evitnt• osso. porigo, })rdcisnmos
Jlarn que miuhn oLsorVIL!}fiO não tonhu. o dcsmora!iBitr a propaganda rcstnul'D.dorll,prc·
laonot• caracter pessoal, ou niio quiz fallat• a cisamos mostt•ar quo ellos niio teom razão,
J•roposito tlostcs pt•ojectos o tomei n lib~·dado precisamos voncel~os, dcsbnrntnl-os. . •
do Jallat• na hot•a do oxrwdlonte fazendo con· Mas, St•. prosiliuut~. dosLnratnl-os como I
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Como vencer estes adeptos das idéas mo- O que se deve ó regularisar devidamente a
instituição em que essa regra se traduz, de
narohlcns 1
Como vencer os propn.gantliEtllS da rcstau- modo que todoA os que trabalham se achem
acoberto de privações, quando cabidos em
ra.çilo 1
invalidez, por velhice ou cnformidndo adqul·
0 Sn. Co.lTA AZEVEDO- Fnzondo um bom rida;
c de modo que, na hypothese do fallecer
governo, um ~ovcrno honesto.
o tuncclonarlo publico ou particular, a lei
O Sn. MoR,\ES E BAltnos..-Por melo da vi· garanta a subsistoncia. de sua famllla.
olcncia, t•or meio da pcrscguiçiio!
Niio silo as pensões ol elementos prejudlNilo, nunca ; seria dar·lhcs mais vida, mas ciacs com que se vno cada vez avolumando o
sim tornarmos a nossa Republica uma Re- deficit neste palz. Outros são os motivos a
publica honesta, conservadora, bom compor- quo a vigilnncio do legislador devo attonder.
tadn,que garanta os direitos de todo o mundo E nilo se devem recriminar os costumes requo resida no Brnzil; umn Uopublica quo publicanos por moti vo desse mno caminho do
abra a estrada larga rln liberdade por ando nossas finanças.
11
este paiz caminho ufano, livro de todas as Os annaes da monarchia ahi estão para depoias, para toda a sua grandeza c prosperi- monstrar que os exemplos voem de ontiio;
dade.
oom que, por isso, se possa inferir uma justlE' este o unico meio omcaz do vencer a ficaçilo dos abusos hoje commetti:los.
propaganda monarchica.
Subscrevo os conceitos com que terminou
Tonho dito. (M11ito bem.)
seu discurso o digno prcopinanto.
0 SR. VIRGILIO DA)IAZIO- Poço a·pala- E' nccessnrio combater energicamente o mo·
;Jmento restauraclonista. Mas em vez de cli·
vra.
minar certas praxes admiuistrativas, com·
O Stt. PttESIDENTE- Est~ esgotada a hora muns a todos os governos, devem ser evido expediente.
tados os abusos que as deávirtuom.
O Stt. Vmou.to DAMAZio-Pcço a v. Ex .
que consulte ao Senado si me concedo meia O .Sr. Prealdente-0 honrado Sehora de prorogaçiio, porque niio pódc passar nador por S. Paulo fez uma accusação sória
sem reparo, nem sem rc>posta o discurso do ao Poder Legislativo : a de esbanjamento de
nobro Senador por S. Paulo, tiio grave ó o !linheiros publicas em pensões numerosas
concedidas pelas duas camaras.
seu assumpto.
Consultado o Senado é approvado o reque· Esta accusaçiio póde envolver qualquer
censura O. Mesa pelo facto da inclusão na
rlmento.
ordem do dia dessas propo>içüos. Do>"o, entre·
O
VIrgUlo Dnmtuolo f•lla tanto, declarar ao Senado que na organiSil~ilo
sobre o assumpto por causa da importancla da. ordem do dia som pro são proferidas as ma·
que lhe. deram as considerações adduzidas terias de Interesse geral, c quanto a ponsoos,
pelo nobre Senador por• s. Paulo, conceitos só silo incluídas quando ba falta do qualquer .
outra mataria pnra o debate. No curso desta
esses que o orador vae combater.
S. E:r. cmittlu uma proposição quo peeca scssito votnram·so apenas tros pensões c ln·
por absolutn: -a do quo só merece roti•ibui- dcfcriram·se sois; doslns pensões duns tive·
çiío quem trabalha. Nilo attondou. a que os rom a iniciativa da Camara. dos Deputnclos.
set'l'lços ao governo do um paiz siio muitas Das que estão incluídas na ordem do dia ai·
vezes pagos ndlantadamentc, de contbrmidado gumns foram mandadas á Mesa com os paro·
com ao clrcumstanclns occasionnos; e muitas ceres respectivos, ha muitos dias.
outms vezes silo recompensados cm vista rlo Consoguintomcnto á Mesa do Senado pro·
que se fez, do serviços prestndos nntol'ior~ oura desompenllar.so do dever do dar an·
monto c que, JlOl' esse ou aquollo motivo, niio !lamento nos trabalhos da Cnsn, attendendo
podem set• mo is exigidos dn pes•oa quo por- sem pro à circumstancia do prefere no ia do que
ó do interesso gemi.
cebo os vencimentos.
.
No correr das discussões, a auscncl~ do
A reforma, a aposentadoria, niio ó, pois,
uma excepção; ó a regra geral da rocomponsa oradores o a passagem dcst.s projectos som
indlsoutivel de quem niio se acha mais em roparo absolutamente não teem a collaboracondir;llBS do sot•vlr IL rntria, cm cujo pl•ovolto ção elo. Mesa, quo nfio concot'I'O tlo modo
nl;:um pam que os honrarias Senadores teao esforçou uma vidll mtoirn.
A pensíi.o, o.lóm disso, ns~onto., niio no di .. nham do J'CcoJ·rcr U. hora elo oX}lOdicnto po.rn.
rclto escrlpto simplesmente, mas om uma lei virem ra~cr tacs •Frociaçõcs.
As proposições suo apresentadas iL consldodo equidade.
Oo abusos quo se tecm oommctldo na llppll• raçiio da Casa, oiio su~mettldas á discussão ;
caçiio dosso principio, não justificam uma ob· c si ~ass11m cm silencio, o culpado nlio ó o
Prcsitlonto do Sonn<lo.
jccçiiu contra cllo,
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A inclusiio, pois. do semelhantes m~torias
ordem do dia, ouedcr.e n preceitos reglmentnes ; e só se hn d••do pel~ exclusiio, pelo
~Llta de outros mntet•lns import~ntes, que
sempre foram prorm•idn' nn. distribuição das
m~>teri~>s da ordem <lo dln. Devo, entretnntn,
observar nlnd~> no Senado quo houve •ln parto
do honrado Senador por S. Paulo uma certa
oxagornção, porque as pensões votadas es!e
anno nesro Casa 1\Jr~>m simplesmente tres,
tendo sido rejeitado um numct•o multo mais
considernvel dellns.
Silo estos ns consideraçilce que julguei
do ver fazer no Senado.
O ·sa•. 1\lm·nes Dna•a·oM (pam 111111
cxplicaç•lo pessoal)- Sr. presidente, nas pa·
lavras que dirigi ao Senado não ia n mini ma
intonçiio do dirigir censuras a ninguom, o
muito menos ti Mesa do Sena<lo. Limitei-me
a definir o que eram pensões, e a npresenror
n~>

E' rojoltadn n emenda do Sr. Vicente Ma·
chndo no nrt. 2n,
Conscdorn-se proj udlcndn a omondn do
mesmo St·. Vicente l\lflchndo no nrt. 4".
E' rqjeita•la n emenda elo Sr. Coelho Ro-

llriA"ucs no nrt. 5•. ,

ll"

r~jolta<la

E' r·ojoitudn a emenda <lo Sr. Coelho Ro·
dr•igues no nrt. O•.
E' rogeitada n emenda do Sr. Vicente Machado ao mesmo art. n•.
B' r~jeitada a emenda ndditiva approvnda

cm 2·• discussi1o.
E' n proposição npprovndn cm 3' discussão
c, sendo a<loptllda, vne Sllr submettlda à

snncçiio presidencial.
Vem a Mesa;, seguinte

Declaraçclo d11 voto

o.lgumns considerações gernes.om virtude das

quaes eu entendia que o Senado não devia
voror pensões sinilo em casos muito raros o
extrnordinnrlos; considerações geraes que
niio importavam censura absolutamente a
nlnguem, e multo menos á.Mcsn do Senado.
Creio, que nilo se poderiam fazer considera·
çõcs mais lnnocentes do que nquel!ns que
apro•ontei. Agora si o meu modo de fallar é
brusco, eu j~ pedi no Senado quo mo descul·
passe. Não tenho outro modo. A natureza
fez-me brusco, e eu niio consegui ainda poder
mudar.
Portanto, salvo o meu modo, no qual niio
ha intençiio alguma, porque mo ó natural,
nas minhas palavras. V, Ex., Sr. presidente,
niio podia de modo algum vôr a mini ma
censura~ Mesa, que tiio bem <lirigo ns nossos
·trabalhos. Limitei-me a fazer considerações
gernes a respeito de pensões, e mais nada.
ORDEM DO DIA
Votação em 3• discussão da yroposiçiio do.
Cnmara dos Deputados, n 5o, de 1805, que
reorgnnisa o ensiho das Faculdades de Direito.
E' nnnunciadn a votaçiio <las emendas otre·
recidns no art. 1" pelo Sr. Vicente lllnchndo.
0 SR. COELUO RODRIGUES {pe."n wdcm) requer prcfercncla, nn votltr.~ii.o, para n.s emendas, que otrereceu, sobre a• do Sr. Vicente
Machado.
Consultado, o Senado concedo a preforcncia.
Posta o. votos ó rojeitad~> a emenda do Sr.
Coelho Rodrigues no nrt. 1"·
E' rejeitada a emenda do Sr. Vicente ~a
chado no nrt.. l",consldernndo-se prejudicado.
a que se refere no § I" do mesmo a1•tigo.
)

• emenda do Sr. Vicente Mil·

chuclo no mesmo o.rt 5••,

Declaramos que votamos pela rejeição da
emenda otrerecirla pela Commlssilo de Instrucção Publica no projecto de reorganisnçil•• do
ensino dns Fuculdnde de Direito por se1• mnnifest.amento l'egulamentar,accrcscondo a esse
motivo n cónsidernçiio de que a approvnção
do somelhnnto omoncla, inteiramente escusa.
da, seria por etroito a demora no. decretaç~o
de medida tão urgentemente reclamada
pelas necessidades do ensino do Direito.
Sala das scssõeo, !8 de outubro de 1895.-

i

Gonçalvcs Chavc.~.-Moraes Ban·os.-Campos
Saltes .-Q. Docnljuva.-Almcida Barreto.Lopes Trovao,-i.Jaula Sou;a.-E. TVandcnlwllt.-Rnsa Junior.-,lfanocl tlc Quciro;·.Joao Neiva.-. Domingos Vicente.- Manoel
Bm·ata.-Estc~:cs Junim·,-Abdon Milanc~.
G. Riclrat·d.-J. Joaquim do Souza.-Oruz.Julio Frnta.-Cosla tl.:wuedo.-Gome.~ de C.sstro.
J, S. Ra[Jo McUo.-Mc .;sias de Gusmdo,J. Catundcr.- Ramiro Darccllos.- Almino

Alfonso.

Votação em 2• discussão da p1•oposiçiio da
mesma Camara,n. 6l·,-de•l805, que autm•isa
o Governo a nbrh•, no·actual exercicio financeiro, no Mlnistorio da·Juajlça o Negocies ln·
toriores, o cro•litc supplemontar da impor<lo sor.:~~0$610. destinado ós verbos 5, 7. 9,
i I, 13, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 38,-30 e 41 do
nrt. 2, da lei n. 206, de• 24 elo dezem !Jro de
1894
E' approvadn, o sendo ndoptadn, p11ss<L para
34 discussão.
. ·
Seguo-so cm 3• dlscussiio ··a. proposição da
C11rnot"a dos Doputa<los,•n. 55, de 1895, que
rc~rgnni~n o Cot•po Diplomntlco da Ropubhca.
o
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Silo lld!lS, apoiadns o posta< conjuncta- O SR. ·Con!t~A. DE ARAUJo-E V. Ex. tem
mente em discwsilo as seguintes
razilo para desconfiar.
0 Sa. CoELHO RODRIGUES- A este proEmendas
jecto parece que so póde appllcar o lwbcntsua
(ata libelli. Mas não quero que clle passo sem
Accrescente-se no art. 1":
protesto; o si Oo honrados Senadores que assi§ Para o preenchimento das legações de 2' gnaram o parecer com reolrlcçõcs nuo emittirem os motivos porque o fizeram, serei forclasse terilo prcfcrencin os secretarios.
Ao§ 2' do art. 2' accresconte-se depois da çado, npezar de incompetente na m~terla e
de não a tm• estudado, a dizer mais alguma
palavra :-disponibilidade : a pedido.
Suppr1ma-so o art. l' que crea uma Lega- cousa.
(T,·ocam-se 1Jarios apartes cntto os Srs. Oiti·
ção na Coiumbia e Equador.
Substitua-se a tabella dns gratificações pcbt Cl'ca, Gomes de Castro c Moracs Barros.)
seguinte :
Legações de l' classe:
O Sr. Leopoldo de Bulbõe•
Estados Unidos da Amarica rlo Norte, Chile, vem ó. tribuna para explicar as restricções
Ropublicn Argentina, Uruguay, lnglatorra com que nssignouo projecto, obedecendo assim
França, !tal ia, Allcmanha, Rosario, Austria' aos honrados Senadores pelo Piauby e MaraSanta Só, 20:000$000.
' nhão. O proJecto foi distribuído a duas Commissões a do Constituição e Poderes,e a de Fi·
Legações de 2• classe:
Hespanlm, Portugal, Venezuella Peru, Bo- nnnças. cada uma dessas Commissões tomou
llvia, Paraguay, Belgica e Suissa,' 10:000$.- em consideração o projecto debaixo de 'seu
ponto de vistn,competindo à primeira o estado
Lcopoldo de Btrlhücs.
da nov~ organlsaçilo diplomatica e à segunda
O í!ir. Coelho Rodri:::ucs.-Sr. a aprecinçiio da despeza relativa no funccionapresidente, trntn· se do uma reforma séria lismo respectivo. E como a reforma mencionae~ um dos serviços mais importantes do da traz augmento de despeza, com nutorisnçiio
de novos creditas, o orador assill'nou o parepa1z.
·
Diversos membros da Oommissüo a cujo es- cer com restricç11os, na qualidaae de membro
tudo foi 8)1b!_llettido o projecto assignarnm des8!1 Commi.ss~o.
com rostr1cçues o parecer, os Srs. Gomos de O intuito da presente reforma ó não ~ó
Castro, Leopoldo de Bulhões, Leite e Oiticica fuzor economia como melhorar o serviço diplomatico. A economia, confrontada a reror·
e Mornos Ba1•ros.
Entretanto passou-se a 2' discussão sem ma approvada na Camara com a proposta do
uma palavra siquor que explicasse estas Ministro, foi completamente sophismada. O
restricc;ües ; o.nnuncin-ae a 3it ngorn, o ne- Ministro propunha suppressão de varias lenhum dos signatnrios restrictos toma a gações c nnncxnção de outras, donde provi·
valavrn e, si eu nilo a pedisse estava a esta nha uma certa economia. A Gamara em desnccordo com o governo neste ponto, rejeitou
hora encerrado o debato.
as
economias propostas. Assim pois o primei·
V. Ex. me pormittiri• que provoque os
h_onrados Senadores. a !loclararem porque as- ro fim a que versou o pro,iecto foit'l!ustrado.
Com relação no segundo fim da retbrma,
stgnaram com restrtcçues.
ignora..
o Ol'lldor, se melhora o servico. E'
Eu tenho duvidas cm approvar o prQiecto;
mos póde bem ser que concorde com alguns hospede om mataria diplomatica, e, pode-se
rllzer um cumponio do Araguaya, c pouco endos honrados Senadores.
tendo
do dip1omacin. Entretanto, dil•it o que
Por isto mc.;mo tinha curiosida<le de ouvir
o que SS. Exs. podcssem expor ao Senado. snbe.
Pedi a palavra sómonte para provocar esta Semelhantes questões são reguladas pelns
cxplicnçilo, afim de que um acto tüo im- reso1uçiles dos Congressos de Vlenno. em 1815
portante do Poder Legislativo não passo em o Aix-ln-Chnpolle em 1812, qunndo se esta·
silencio tumular, como si fossomos uma aca- be1ecernm quatro classes de ~gentes dip1oma·
tlcos: Embaixadores, Ministros Plonipotencin·
demia do silenciosos da Persla,
l'ios, Ministros residentes o encarregados de
O Sn. o. OTTONI- Isto pareco Indicar negoelos; classes estas ndrnittidns na legisla·
a rejeição do projecto.
çilo do todos os paizes, e o nosso acceltou·a
O Sn. CoEr,uo RonmauEs-Diz o honrndo por lei de 1851. E nsslm ficou ató i• proclaSenador que este silencio pal'Cce importar a mação da Republica, quando, em 1800 o Gocondcmnaçilo do projecto. SI me convencesse verno Provisorio roorganisou este serviço.
de que era esta a slgnificaçilo, tinha couti· Assim, Já tivemos uma reforma, e esta
nuado no meu silencio, para apressar·lho a mantem os Ministros Plenipotenelnrios cstn·
bolecond~ duas classes; admltto o Eucn1;re•
agonia; mas desconfio o contra1•io.
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gado de Negocios, supprime os Ministros residentes e transforma os adidos em sccretarios,
admittlndo tambem Embaixad~res. A actual
l'cformn desfaz tudo isto. Ignora o orador qual
a razão porque a refo1•ma actual abre mão
desta classitlcnção, e de tacs precedentes.
.Ainda que em mataria de diplomacia tudo
soja convencional, não se deve romper com
11B tradicões doa outros paizes, respeitados
pelllB proprias Republicas como a Fronccza e
a do Chile. O orador declara ter enviado a
Mesa emendas no sentido de retocar o projecto em mais de um ponto, assim como vota
contra a creação de uma legação na Colombla e Equador, principalmente nos termos
em que está concebida. O I• secretario residira na capital do Equador e o Ministro na
capital da Colombia distante um do outro
700 kilometros i
E' parecer do orador que deve-se ro.ialtar o
projecto, ou approval-o com as moditlcações
que apresenta, o que de olguma sorte attenua os seus inconvenientes. Alguem na Camara dos Deputados disse, tratando desta retorma que velava ó. cabeceira do morto, - o
Corpo Diplomatico. O orarlor não fllz o mesmo,
pois seja. ou não approvado o projecto, o Corpo Dlplomatico não poderá morrer 1Jela confiança que deposita o orador no ProsJdente da
Republica.
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O Sr.l\nmh•o Dnrcellosdiz que
na qualidade de membro da Commissiio de Finanças tendo assignado o parecer sem restricções, vem explicar o seu voto. A razão de
sua divergencia com seus companheiros ó a
que se segue.
O Corpo Diplomatico Nacional ó um Corpo
sem hist.orln, quasi nullo. As grandes questões diplomaticos que toem agitado o Pair.,em
regra. nunca forum resolvidas por esforços
dos membros daquelle Corpo.
Sempre que o Brazil teve necessidade de
regular questões serias, foi buscar para esse
11m ciduduos em outras classes, o que quer dizor que o Corpo Diplomatico não tinha pessoal
npto para tratai-os.
A questão essencial é •aber si I1a convo·
niencla de manter um Corpo !Jiplomatico
nas condições da lei primitiva, ou si convem
reformai-o.
Todas as graves questões que temos tido,
muime com as Republicas do Prata, toem
sido tratadas por individuas que nunca .perte11ceram ao corpo Jliplomat.ico. A ultima o a
mais importante que se prondia no seoulo
pllBsado, entre a ltepubtlco. Argentina o o
Brazil, foi resolvida por pessoa extronhlt'.
O orador é de opiniiio do que se tire o cn·
raoteJ• de cnt•roira publica que se dn no CJorpo Diplomntico, po1s o pessoal nlli cJnprcga-

do até perde os habitos do seu paiz e a propria lingua nacional.
No momento afllictivo da revolh os uni-·
cos Diplomatas que prcstarnm serviço no
PILiZ foram nomeados pela Republica. 03
antigos nada tlzoram.
Depois do Congresso do Vicnna onde so organisou o Corpo Diplomatico e a sua clnssiftcação,o mundo tem marchado muito e lo voe
moia scculo, e a observação demonsb•n que o
Corpo Diplomatico deve ser no Exterior o que
é a policia no Interior, inteiramente llcpondento do Poder E><ecutivoquo ó o Podar encarregado pela Nação representada no estrangeiro.
Sustenta o oradO!' que o projecto não é
completo, mas tem pontos bons, e na sua
opinião devia elle sc1• inteiramente radico.!
assim como com relação nos vencimentos do
Corpo Diplomatico, ; ollcs não podem ser
pei01·cs. Contrista VOl' a roprcsontnçi•o quo
tllzem os Minist1•os brazileiros nas outril.l!
nações, ó mesmo uma miserin relativamente
aos out.ros pnizes e por isso a nossa diplomacia
po.ssa inteiramonte desconhecida, som n
mini ma consideração publica.
O projecto cst~ do accordo com as necessidades iio pniz e quanto as o!Jsorvaçõcs feitas
pelo honrado Senador por Goyaz para justiftcn.r uma do suas emendas relntivnmento :i
disponibilidade dos Ministros, entende que,
elln não póde ser acceitn, porquo dosarmo.
completumonteo governo, desde que só possa
dar a disponibiliflado a pedido do Minist1-o
que nilo pódo continu~r no cnrgo.
Afinal, declara o orador que vota polo projacto jlOrque assim o quer o governo e este é
o UDICO responsavcl pela representação
exterior.
O Sa•. 1\lornes Dua•a•o" - S1•.
presidente, tendo o nobre Se01•dor pelo Piauhy chamado para dar explicnçõcs a todos os
memuros do. Commissão do Finanças, quo
llBSignaram o pn1•ecor com restrições o sendo
cu um deli os, acudo' .u satisfazer a justa
curiosidade da S. Ex;. · .
No estudo quo :fiz ·ao ·lll'o.iecto sujeito ú.
ap1•eciaçiio do senado, ...imprcssionou-me desngi'adavelmoni.e o <u-tigo Cl'eando a legação
nova da Colombia o do Equador.
Caipira paulista, como o honrndo Sanador
o ó <lo Araguaya... ···' , .
o sn. GoMES DE CAsrno:-EIIc não chamou
v. Ex. do caipira, não caliia
nosst•.
·· ...
O 811. MoRAEs DAllllos.-... Sm•oi de Pira
cicaiJII, em cujas nuu·gonrJ l'Osido •.• uiio comprohendo a necessidade doCorpo!Jiplomaticu.
Confesso com toda franqueza: pa~•occ-mo
quo isto do cada uma das nr.çúos tor uma
legação lHllllCI'O~a, muito b~m 1mga nas
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capitaes do cada uma das outras, ó costume no ser devolvida~ outra Camarnlndo antes
ouropou, proprio dnquollas velhas sociedn· ii Commissiio do Rcdacç[o para redigir a
dos, carcomidas de preconceitos, do velhas omonda approvada.
t.rndiçüos o etiquetas, ~uo niio correspondo Vem oMesa a seguinte
uronlidado do serviço.
N1io compr•ohendo n necossidndo do Brnzil
DoclaraçC!o de 1lOto
tal' logaQGes na Sulssn., no. Austria, nn. Russio.,
na Suecil~, tantas nnçüos com cJ\ios governos
não temos negocias de quaiidado alguma, Declaro que votei contra a proposição da
Pn.rn. que agentes nossos cm todas essas c
1 o t d
·
capitaos 1 Acho que silo vm•dndoiras siaocu- amara 'os epu a os, que reorgamsa o
rns dispendiosas. Que tenhamos legações cm Corpo Diplomatico.
Portugal, cm França, na Jngiaterrn; que as Sala das sessões, 18 do outubro de 1895.tenhnmo.< nas Republicas nossas vizmhas, A, Ooclflo Rodtígucs.
"
quo confinam con,nosco, comprohondo ; mas o Srt. PRESIDENTE declara que estando
que tenhamos legações em capitnes onde nüo adoantada a hora vae levantar a sessão e
temos negocio algum a tr•atar, niio posso designa para ordem do dia da sessão secomprebonder.
guinto:
S[O velhas usanças europóas, pouco Pl'O· 2• discussõo das proposições da Gamara dos
prias das Republicas Americanas.
Quando appn!'ilccsse qualquer negocio a Deputados:
tratar com essas nações, h•ia um Enviado N. 70, de 1895, que amnistia com restrl·
Extmoi'dinn.rio, c, concluído o negocio que cçües ns pessoas onvolvidas om movimentos
désse motivo a essa legnçiio, oU a. desnpparcce· revolucionarias occorridos no territorio da
ria, o com olla a dcspeza.
Republica aié 23 do agosto do corrente
Pensando assim, julgo mal cabida a cronçiio anno ; ·
do uma lcgnçiio na Coiombin o no Equador, N. 31, de i895, que declara de livre osceduns Republlcns que niio confinam comnosco, lila do Governo, nlém de outros cargos, que
duas Ropublicns Americanas com quem não jà o silo pela legislaoi!o em vigor, a nomeaç[O
tomos negocio algum a tratar, com quem de directores do Thcsouro, inspectores da
niio temos reiaçiio intçrnncionai nlguma.
Alfandega da Capital Federal e da Cai:u da
s
1
b'
t
Amortisaçiio, director da Casa da Moeda,
U>r-SR· EN~DOR - Com a Co om ln amos ndministrndor da Imprensa Nacional o Díarío
quostiLo de limites.
,
Olficíal o director da Recebedoria;
O SR. MoRA.xs EBARROi- E uma legaçiio 2• discussão do projecto do Senado n. 50, de
só para duas capitnes separadas por uma dis- 1895, que regula a promoção dos juJzes do
tancia do 80 ou !00 ieguns (nilo .tenho bem Tribunal Civil e Criminal;
certe"'!, mn~ o que sei é que ó mu1to gr~ndo 1, d''·
1"' do·• proJ'eotos do senado:
esta dlst.,ncm), sem oommunicações fuce1s de
uma para outra, ceilocndo o ~!inistro em uma N. 48, do 1895, que concedo ii Irmandade
Capital o o Secretario em outra, quer dizer, a da Cruz dos Militares tres loterias de
cabeça om uma extremidade e o braço em 1.000:000$ cada uma;
. .
outra.
·
N, 47, de 1895, que eleva os vencimentos
E' uma ospccie de monstro jurídico,
do escrivão o do meirinho da Auditoria de
Por isso assignei o projecto com resM- Marlnb~L;
ccücs.
3' discussüo das proposições da Gamara dos
'Além disto ha a grande guestão da dospeza, Deputados:
que mo parece desnecessarm no nosso estado N. 3G do 1895, que concede a D. Maria
actunl do Thosouro pubiico.
Lins v.inoso da Silveira tllba.legitima do
Foi }ambem por isso que assignoi com ro- capiti!o do a~tiiharia, j~ raheoido, Pedro Ivo
stricçoos; as outras disposições pareoem·mo Valioso da Silveira a pensiio de 100$ men·
acooilllvois o de tacto estou deliberado a votar saes.
'
por ellns.
N.'53, do 1895, que autorisn o Poder Ex·
A unioa que chocou meu bom sonso rustico ecutivo a conceder no I' ollloial da Bibliofoi ost~. e por isso dou esta oxplicnçiio, theca Nacional Olympio Ferreira das Neves
Ninguo!_ll mais petindo palavra, encorra·so um anno do licença com ordenado pera tratar
do sua sande·
a discussuo.
..Postos o. votos ~iio suooessivamente re- N, 58, do JS95, que autorisa o Poder ExJoltadas ns emendas do Sr. Leopoldo de Bu· ecutivo a conceder ao eogenboiro civil Josó
lhões. ·
Dias Delgado do Carvalho Junior, lente do
E' a proposiçiio approvada cm 3• disoussiio, Externato do Gymnasio Nacional e professor
tal como passou em 2' o, sendo adoptada, do Collegio Militar, um anno do licença com
'·

.,
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o rospoctlvo ordonndo, · p~ra trnta1• do su~ ria do 1$, som prejuizo do soldo que jiL per·
cabe, de sua reforma ;
saudo ando lhe convio r;
N. 62, de 1895, que nutorlsa o Poder Ex- N. 50, de 1805, quo nutorisa o Poder Ex·
ecutivo a conceder a Emlllo Jo•ó Mal'oil•n ecutlvo n conceder a Julio Trojano do Mour<~,
Junlor, 3• escripturarlo da Alf~tndcga do director da -1·' secr;iio do Mu•eu Nacional e do
Mnnúos, um anno de llconça sem venci- Lnboratorio Anatomo-Pathologico da Assismentos;
tencia do Alienados, um anno âe licença, sem
3' discussão do projecto do Senado n. 38, vencimentos.
do 1805, que concode a cada uma das Jllhas L<ivan tfl·se a sessão ás 3 horas e 50 minutos
do Dr. Elysou do Souza Martins, DD, Ado- da tarde,
Jaide, Rita, Dolores e Esthor de Souza Mar·
tlns, a quantia do 40.$ mensaes;
2• discussão do projecto do Senado n. 49,
de 1805, quo concede pensão a. D. Rrnzilia
Augusta Pinheiro da Cunha, viuvn do gene· 120" SESSiO El! 19 DE 0!1TUDRO DE 1805
rnl Francisco Mauoel dn Cunha Junior;
Ptcsir!tmcia do Sr. J,Im10el Viclorino
2• dita das proposições dn Cnmara dos
Deputados:
SU)niARIO - Abtwlura ria SO!lsão- Loitura. o
N. 54, de 1805, que nulorisn o Poâor Ex- l~ppro\'açiio da nctn. - g:.:t•IWmN'I't~- Projecto
ecutivo a concotlor no Dr. Lnrlisláo ,Josó do - Disctu•aos dos SrFl. Vit·gilio Dnma.zJo, GonCarvalho e Araujo, medico da Hospedaria do çtllvos Chaves o Vit•gllio lJnm11t.io- ÚJtlli~M 110
Immigrantes em Pinheiros, um anno do li· nu.- 211. dlAcnRsfio da propo'iiçiio dn. Cnmar:~
dos DopuladoR, n, 70 tio 18!):1 - DlAcurso o
conça com o respectivo ordenado, par., tratar omondn.
do .Sr, Almlno AHOnRo- Discursos
de sua saude ;
dos SL'B, Quintlno Bocnyuvn. o Almino AJI'onso
N. 69, de 1805, que nutorisa o Podo!' Ex- - Encorramonto tia discUflsào- Roi]ucrimontoa
ecutivo a concedei• a Alcides Calão dn Rocha vot·hncs dos S1•s, C. Ononi o Domingos Vi·
Votnçt1o nominal- Requerimento yorMedrado, uibliothecario dn Escola de Minas de contolml do Sr. C. O!toni- 211. discu11~ão dn propoOuro Prato, um anno do licença com o re- Riçilo
motHnn. Cnmnl'o, n. rtl 11o 181,):;-Dis·
spectivo ordenado, para tratar de sua saude curso dn
c cmondn do Sr. Leito o Oiticicn.- l~n
onde lhe convier ;
corramen~o dn dlscu~tiiio - Clmmn.d1\ - Adin ..
N. 70, de 1805, que nutorisa o Poder Ex- menta da mtnç;1o- 211. Uiscnflflão do proj.:~cto do
ecutivo a concerler a Antonio Loonnrrlo de &nado, n. !jQ dn 18:15 -~monda- DUICUI'SOB
Menezes Amorim,!• oscripturario doThesouro dos Sr!'l. Co1•rün do AraUJO e Leopoldo dG Ou ..
Nacional, um anno de licença com o resJJecti- lbüca -01·dom do dln. 21.
vo ordenado, para tratar do sua saude onde
lhe convier ;
Ao moia-dia comparecem os 50 seguintes
N. 72, de 1895, que autorisa o Poder E:<:· Srs. Senadores :
ecutivo a transferir do quadro do exercito .e Joiio Pedro, João Sarbalho, J. Catunda,
incluir como cll'ectivo em um dos corpos llll· Gustavo Rlcharrl, Joaquim Sarmento, Frnnlitares subordinados ao Minlsterlo da Justiça cisco Machado, Costa Azevedo, Antonio Sne·
o Negocias Jntcrloros, no posto que J~ exerce na, Manoel Barata, Gomes de Castro, Pires
em commissão, o major auxiliar technico do l'crreira, cruz, Nogueira Accioly, Joiio Cor·
mesmo ministerlo e ulferes rlo exercito Hene· dei!'O, Almino A!fomo, Josó Bernnrrio, Ollvei·
voou to de Souza Magalhiiea ;
ra Gal viio, Aildon Milanez, Almeida Barreto,
3• discussão da proposiçõo da mesma Ca· Joiio Neiva, corrüa de Araujo, Joaquim Per·
maro. n. 34, do 1895, que concede a. D. Fran· nambuco, Rogo Molio," Leite 'e Olticlca, Mos·
ciscn Amalia Blttoncourt Cardoso a pensão sias de Gusmão, LeanrlroWaolel, Rosa .runior,
annual de 1:200$000;
coelho e Cnmpol, Virglilo Damnzlo, Do·
2• discussão do projecto do Senado n. 30,do mingas Vicente, Gil Goulart, Mnnoel do Quei·
1895, que autorisa o Governo a manrlnr con· roz, Quintino Bocayuva, Laptlr, Lapas Tro·
tar ao l" tenente reformado da armada Ar· vila, EdUILrdo Wandonl<olic, Gonçalves Cha·
thur Waldomiro da Serra Solfort, para os ves, c. ottonl, Paula Souza; Morncs Barros,
·atreitos da reforma, mais oito mozos o 28 dias campos So.iles, Leopoldo ·de' Bulhões, Joa·
de serviço;
· ·.··
quim de Souza, Joaqulm'Murtlnho, Vicente
3• dita das proposições da Camara dos Machado, Arthur Abt•cu, Esteves Junior, JuDeputados :
lia Frota, Ramiro Barcellos e Pinheiro Ma·
1
N. 8, de 1805, que o.utorlsa o Poder Ex· chado.
.
•
ecutivo a conceder ao cabo de esquadra retor- E' lida, posta em rllscussuo o sem debato
mado Amaro da Costa Soares, a penaüo dia· approvada n.ctn da sessão anterior.
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Deixam do comparecer com caus' pn!•ticl·
os. Srs. Justo Chermont, Severino VI·
on•:., Ar:stldes Lo~o. Joa~uim Felicio, Gone·
roso Ponco, Aquilino do Amaral o Raulino
Horn,.o, som eJln os S~·s. Coelho Rodrigues,
Ruy Barbosa o Eugomo Amo1•im.
OS~. I" SEC~ETAmo da conta do sagulnto
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Brnzil pn:·n toda• as me:·cadorlas despi nada!!
ou procedentes da mesma estradn, mediante P.
pogiLmonto do uma taxa por toneladn·kllomotrica, quo nunca soriL superior :1 colculad~
para a Contrai do H1•azi!.
Art. 2." O pruzo da concessão ser{l por 45
aunos, contados da conclusão das obras ou da
diLtu., cm que forem inieiodas as cobranças das
taxas ; findo este prazo, roV'orterão para. a.
EXPEDIENTE
União todos as obras em perfeito estado do
cons~rvação, sem direito ú. indemnisn.çilo
Cinco onlcios do I" SecrotoJ•io da Cnmam alguma., l'eservnndo·so o direito de re~go.tn.r
dos Do pu lados, do hontem, romottcodo ns as mesmas obms dentro da~uclle prozo, me·
diante accorJo.
seguintes proposições:
Art. 3.' Ficam revogadas as disposições
em contrario.
N.79-1805
Camara :los Deputodos, IS de outubro
do 1805.-Arthro· Cesar Rios, 1° Vicc·Presi·
O Cong1•es•o Nocional resolve :
donte,-T/wma: Dclfhw, 1" Sccroto.rio.-AuArt. )," Fica o Governo autorisatlo n. con- !/Hsto
d!J L!JI'll, an como 2" Sccreta.rio.
tmctnr cnm o engenheiro Ayrcs Pompeu -A's Tavares
Commissõe3
do Obras Publicas c de FiCnl'vntho e Soma. o Jose Augusto \'ioiro., ou nanças.
com quem maiores v:uitngons oJl'oreccr, o.
construcr;iio, uso e goso elo um r,J JJHLI fl.n•J•co,
N.B0-1805
que, partindo dns immedlnçõos do estoçiio
do Sapopem~a, vU. t(lrminar nn. ponta da
O Congresso Nacional resolvo:
IUbolm, Ilha do Govorn:.dor; bem ossim oes·
tubelecimento do c·,es, docos, molhes do
Artigo unico. E' o Poder Executivo a.u...
rLtra.cação, armn.zons e mais insttLlltL~·ões ne- torisodo a nl•rir ao Minlstcrio da Industria,
co•&arias para o sm•yiço completo de carga o Viação o Obras Publicas, no actual oxorcicio,
descarga o deposito do mercadorillll e entre- o credito extraordinnrio do 9:873$760,desti·
posto para o. AlfiLndcga. de Juiz de Fóra.
nado no resgato rlos compromissos mberentes
§ t.u No contracto o g-overno rstipul!Lrá. iL commissüo examinado!"~ da oscrlptUI'nção
minucio!iamonte a~ obras a executar, nos da Sociedade Anonymo. do Go.z do Rio de
termos do:; requerimentos apresentados u.o Janeiro; ao pt•oprio no.cion!LI Fazenda. do Ariró,
Congres.::o, bftm como os prazos pnrn começo o ao L11boratorio de Biologia. jit supprimido
.e tcrminnção do~ estudos o trabalhos do pelo decreto n. J931 do 31 de dezembro
oxocuQú.o, mult11s, etc,. ntloptnncto todo.; os do 1804; rerogadas as disposições em con·
melhoramentos inlt•oduzldos em instalhçõos tr;lrlo.
congeneri!s.
Camara dos Deputados, JS de outubro
§ 2, 0::~ concossionn.rios se obrigarão a do 1895.-Atthro- Cesw· Rios, 111 Vicc-Prosimontu.1• um po~to do soccot'ros mnritimos- donte.-1'/wmn: Del{l1w, l" Secretario -...tuprovldo do pi!ssool habilitado o das cm bar· {I«Stn 7'arare.~ de Lyta, 3·•, como 2ft Secrcenções o apparellios apertci\•oodos para o ser· tario.-A' Com missão do Finanças.
vir;o :lo snlvação ''entro do porto do Rio do
Janeiro •
N. 81- 1805
§ 3. n No contracto sel'ão consignnd.os os
onus o tiJ.voros gm•nes reforontcs ti. vinçiio
fu•·rea, monos Jll'ivlleglo do zona, giLI'nntia do O Congresso Nacional resolvo:
juros o subvon\~i'i.o kilomott'icn; se consignnrá
Arligo ttnicn. n' o Poder Executivo nutaml1em o direito do cobrar taxas no caos,
se!'l'indo 1lo blll!o as do contracto do caes do torisodo n abrir no Ministc!•io da Fnzonda o
Su.nto.s, obrlgan,lo.so O!l cencossiono.rios !LOS ore1lito supplcmontar de 128:828.$500 il verbo.
onus mencionados no reforldo contracto quan· 32n ,1n n.rt. 7n dn.lei n. '260, do 24 de dezemto a prestação <lo serviço e bem assim nutorl- bro de 1804, por• occorrc!• ils dospozns com o
saçiío para construeciio do hospedaria de im· n•brlco de moedas de nicl<cl c bronze; rcmigrantes e outrlll! dependencins julga,Jas no· vogadns os rllsposiçõcsem contrario.
cessarias pelo governo do estado do Minas, Camarn elos Deputodos, JS de outubro
modlnntc prévió accordo com o mesmo os· de 1805.- Arthur CtJsm· Rio.~, I" Vice-Presi·
dento.- Thoma.: Delfina, l" Secrotn.rio.todo.
§ 4. • O tr&rego no ramal ser:\ feito exclu· Aupusto Tavarc.~ da Lyra, 3ft como 2° Socre•
slvamonto pela Eat••ada do Fel'l'O Central do tnrio.-A' Commlssiio de FlnnnQas.
p~d11,

•
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o Sn. 2' SEOREr..nto declara que niio bo.
pareceres.
.
E' lido, e estando apoiado pelo numero de
O congresso Nacional rosal vc :
assignaturas, vae a imprimir para entrar na
Art. 1.' Ficam dispensadas as cxlgoncias ordem dos tra.baihos o seguinte
regulamentares, inclusl vc a de vn~as, pnra a
matricula no anuo vindouro, de todos os nlurno.mcro N. 5:1 JH~ 189:5
mnoa da Escola Militar desta cnpitnl. desUsa·
dosnocorronte anuo por motivo de disciplina
'·
ficando sem e1Teito abaixa do set•viço dnquelles O Congresso Nacional resolvo :
que se apresentarem ás autoridades militares Art. J," Siio translbridos ao dominlo do
para tal fim.
Estado do Piauhy os seguintes propt•ios naN. 82- 1805

Paragrapho unico. Sü.o crmoellada.s nos aa· cionnes, situudos no seu tcrritorJO, dos qunos

sentamontos dos omclnos o praça•, a que se
refere a presente lei, ns notns ahi lançadas
por força do neto do 18 •lo março do. /8!J5,
Art, 2. u Revogam-se as disposir.!õcs em con·
traria,
Cnmnra dos Deputados, 18 do oatubro
de 1895.- ...trtlw1' Ce.wr Rio.~, Jn Vice-Presl·
dente.- 1'/toma: JJclflno, I' Socretarto.Au,fJusto Ta vare.-: da Lyra, :111, como 211 Secrc·
tnrio -A' Commissiio do Marinha o Guerra.
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:wnllas denominadas: Pobre, Tl'anqwm·a,

s,.

tio, Oiti, Sctcco, Saqu1'n!w, Bw·iti, lllt.a, Cam•
po Lar!Jo, Castello, Salvimzs, Campa G/'antlt!,
PoçlJcs e Fa.:entlct NoiJa,

2.~~ No dcp:Lrtamcnto do Naznl'eth, n.s de
nomes : Jllattos, Guaribas, Rio B/'t111CO, Olllo
(f.'J1n11a , Novct Fa:c11da 1 Algodlícs, Na::arelh o

.,

Sarl'inlw,

.

3.' O ostnbeleoimooto rural do S. Pedro do
Alcnntara, na vilia d11 Coionta .
.\rt. :!." l•'ico.m garantidos c respeitados os
direitos do actual arrondatnrio destas fa·
O Congresso Nacional resolvo:
zendns.
Artigo unico. E' o PoderExoeutivo autol'i· Ai't. 3." Revogam-se as disposiç•;es cm
sado a. abrir no coJ•ronto oxorcicio no ~Unis· c.ontrario.
torio das UolnçOos Exteriores o credito supplementnr do 10:500$ 11 verba. n. i do nrt. a• Saia dns Sessões, 17 do outubro de 1895.
da Joi n. 266, do 2·1 do dezembro do 1801 ; - Pü•cs Fc1'1'dra.- G, Ric/1ard,- Alntino
AffollSO,- EsltJvcs Jum'or.- Abdo11 Mi_lt111t1::.
·revogadas as disposições em contrario.
camara dos Deputados, JS de outubro O Sr. Vlrglllo Damlllolo, como
de 1895,-A,·tlfUI' Cesar Rios, I' Vico·Presi· representante do. Bnhia, e membro do Senado
dento.- 7'homa: Del(ino, i • Secretario,- que mais directamente representa os Estados,
Augu!to Tavatc., da. Lyl'tz, ::J ',como 2° Secreta.· !iLz um pedido 1\ Commiasão Mixtn, para que
rio.- A' Commissiio de l'ill!lnço.s.
sojnm finalmente trazidos iL discussão os tra·
Um do Ministerio da Guerra, de 17 do cor· bnihos relativos nos casos do pertut•baQões
rento mez, transmittindo a Mensagem do sr. politicas nos Estados e cuja solur,iio cst& at'Presidente da Republica, romettondo as có· lecta li mesma Commis•ilo.
pias soiloltndas do requerimento e mais do- O estudo rospocti vo jà deve achar· se feito
cumentos om que Amazonas Araujo Marcon- convenientemente ; e o nPSumpto ó dos mais
f!es pedo pagamento •la quantia de 07:200$, urgentes e dos mais relevantes; ó, pois, muito
proveniente do serviços que diz terem sido natural que o orador. formulo esse podido.
prestados por dons vapores e oinco lanchas de Aproveita a ocCo.siiio do occupnr. o. 'tribu·
sua propriedade, àD forças iegaes em opera· na pnra reterir·se· n conceitos que, em cliscurso
ções no Estado do Parnna o das inlormaçõos do uontom, lhe. attribuiram na folhas do· hoje,
dadas a tal respeito pelo Gummnndante do 5• inclusive o JJiario do Congresso.
.
Districto Militar e mais ropartiçaes daquello Oorador não comblteu a proposição emit·
Mlnlsterio.-A' quem Ihz u. requisiçiio, dovol· tida peioaou colioga, o Sr. Mornos Barros,vendo depois à Secretaria do Senado.
de que só merece retribuição quem trnba·
·
·
Outro do Alinisterio da Marinha, de hoje, lha.
'
transmittindo a Mensagem do Sr. Pro;idente
O seu pensamento· foi mal apprehendido
da nepubllco., prestando as informações soli- pelos Srs. redactores de doba tos, quer da
citadas relativamente à somma total das Casa, quer do fúra, .. ao~ quo.cs p.::!do uma. l'e~
quantias que recebeu o Almirante" Jcronymo cti6oaç1io, no sentido de qllO o ot•ador, subGonçalves, emquanto no commando cm chefe screvendo, como niio podia deitar de o fazer,
da Esquadra legal.- A quem fez nrcquislçiio, a opinião, de que. si o trabalho moroco retri
devolvendo depois á Secretaria do Senado,
buição negou a conclusão que o seu nobre

N; 83- 1805

,,;,·1'

a Uniiio niio nocossitn paro. os servir;os te·
doraes:
1.' No departamento d~ C~nindó, . as f~·

BBSSXO EM 19 DE OUTUBRO DE 1895
coUoga informou do uma premissa vord&·
doira., a sa.bor, que sü.o oxcopçücs da regra n.s
aposonbvlorias, que o ,orador entendo que
sao applicacües dolla ; subsistindo razões
i~ontica.s para. a concm;silo de penstjes, rJUU
sao, como as primoirn.s, t.n.mbcm retribui,~úo3
do tmUalho, niio a quem aindn. tmualbn, mos
a quom ,!1\ prestou sm•viços ou aos sous logitimos successoroS.
.As aposontadoJ•ios fundam·S<J em rliroito
consigno.do om lei nntürior, as pensões om
razões relevantes do equidade,
.
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posso garantir ao Senado quo nilo tem havido
da parto da Commlao;;'Lo desldia ; nilo só nesta
C11Sa como na outra toem surgido para a dis·
tmssã.o matoria.s muito importantes que nii.o
pódem deixar do attrahir o interessar os
Mom~ros da Com missão, mas. apczar deste
accumulo de os•umptos legislativos, a Commissiio ha estudado os diversos casos, com·
pulsado os documentos que lhe foram mlnis·
trados, o ainda hontem foram dlstribuido•
novos, rolntlvos aos casos de alguns desses
E•tndos.
·
E a pro,·n. de que, Sr. presidente, niio tom
sido desidiosn a Commissao, ó que o' jornal
otllcia.l, o jorno.l da Cas:~. traz desde hontem o
nnnuncio de que a Commissão boje devo so
reunir a l (!ora do tordo.
Parece, por conseguinte, sem funrlamento,
11 incropor;ão do honrado Senador pela nahia.
Comprehondo, repito, a impaciencia de que
dovo nchar-so possuído S. Ex.; mns niio póde
o facto increpado nem ~or um larlo signillcar
que 11 Commissiio ó des1dlosa, nem por outro
Indo, porque ó contestado polos faétos, que
estilo na memoria de todos, que lbe III.Ueco 11
necessnrin. coragem para entrentar estas ques·
Iões e defendol-ns no ponto em quo as collocou

O Sr. Goncalvc• Cbnvo11- Sr.
presidenta, comprehendo a impaciencia, ou
antos, o desejo que tem o nobre Senador pela
Bahia do ver resolvida " qucstiio que ponde
do estudo ria Commlssão Mixta, ro:ativnmonto ú.s pm'tltt•ba.ções na orgn.nisa.çilo politica do sou estado.
E' muito natural que S. Ex .. ropJ•csentauto daquello ostndo, tenha motivos para
incropn.r a Commissão Mixta de nii.o nronunciar~se sobro o.sta. materia, tiio ra.ph.fo.rnento,
como dcse,jaria S. Ux.
O que não comprohondo, porem, Sr .. J•esi·
dento, ó a incrnpn~ão que S. Ex. fez á com· e \'~solveu.
missão do falta do coragem para dar o seu S1'Lo estas ns explicações que dou ao honp~rccer.
rndo Senador o acredito quo S. Ex., deanle
o S!t, V!RGILIO D.mAsro-Eu niio amr- dellas, Ira de confessar quo foi muito injusto
moi isto.
para com n. Commi~silo.
·
Si não tivesse de rosp>nder 11 S. E~. no
O Sn. Go!'IÇAJ.vEs Cu,,rns-Paroco, Sr.
pr•osidento, que não púde haver nenhuma momento actual, eu estaria rocolhido á Sala
duvida no o<pirlto do Senado, no pensamento das Commissõcs, para, com os meus honrados
do paiz Inteiro, sobro o senti monto de qu1 collegns, tratar desta mataria.
E' sómento o quo tinha a dizer.
dou prova a commissiio mixta.
O Sn. Vmortio JlAMASIO-PcJ•feitamento.
O Sr, VirgUlo Dnmn8lo (P"""
0 Sn. GOSÇA !.VES CU AVES .. , estu•lando t-'lntz e:eplicaçtto pessoat )- Nfío tove nem tem
oom o os forço quo lho or1t passivo! o iuctnndo, intenção do molindt•at•, siquor de loYe, n Com·
· por muito; dias, dos!Jt tribuna em prol do missão Mixta, a cujos membros o orador
pn.rocer que deu l'UI!Lti vn.men to :i regulamon- prosta toda attençilo, espocinimon to 110 sou
to.çiio do ll.l't. 0°, 00 'ECO tido da, intCI'VCUÇiiO distlncto collcgn, Sr. Gonçalves Chaves, a
da União, nos OltadDl, nas hyputhcscs ou nos quem ro>ponrle.
Não qui~ attt•ibulr à S. Ex. falta tlo com·
cnsos enunciados no mesmo :tr~igo,
Em relaçiio no caso de Sorgipo; n Commiss:io gem p[J.ra enti·onto.r com o. disauasiio dlLS quesdou o sou paroeor, quo foi discutido o vence· tDos quo se acham nJfectas no estudo da t:om·
dor nesta casa e eotJL su~mottido ao oxamo missão.
Ponderou, sim, que a sessão jli so approxi·
do outro ramo logi;lativo.
Com1-rchondo V. Ex., que sii.o questüos ma.vn. do sou termo, o, sl o. Comm:ssilo não
muito importantes,~ucstüus molindrosJs.imas, uproscnt:Lsse os pn.rr.coro3 sobro os donomiquo intoross tm a n\turcza, a indolo do regi· no.tlos c:cnsos)l> dos estados, ficnrinm ns questões confiadas ao pó dos arcbivos; o semo·
men fodoratlvo.
E' precisa estudar cad1t um dos casos com lhanto J>rocedimouto poderio. ser !ando do
o mo.lor escrupulo, o minudcncio., á lu~, não falta, nao quer dizer do coragem, mas do
só dos principias quo regulam osto regimon, disposição, malquistar-so com amigos, do
como princlpalmonto a lu~ dos pr•ocoitos po- uma ou de outr:t parclalldado.
Si quatro ou cinco mozos, no entender do
sitivos do nosso poeto politico.
Eatiio distribuldos aos diversos Membros da lllustre Senador por Minas Gorncs, foram
Commlsoilo Mixta, os casos do Pernambuco, precisos para solução do caso do Scrgipo,
Babla, Alagôas, Amazonas e Piauby. E quanto tempo ao raril mister para a ooluçilo
Btriado V; Vl
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do todas as questões pondentes, relativas
aos Estados 1
Todas as considerações com que 0 seu illuS·
tro preopinante tentou justificar a domem
desses trabalhos, não clui~am a provar qtto
niio houvesse delonga., sniii.o descuido di"IlD
de ropnro, pois se trata. 1le negocias, por ;un.
natureza, urgentes e de magna importnncia
politica.
o orador não qui•, repote, molindrJr a
nobre Commissiio,
Obodcco apenas ao sou do ver do senado1•

~ugnando pelo andamento, o mais breve pos:

Slvel, de negocies de tamanlm gravidado para
a. nOSSil vida Jederativa.
ORDEM DO DIA
Entra. em 2·• discussão, com o pa.recor dtl
Commissüodo Constituição, Poderes o Diplo·
macia, o nr•t, I' rla pr•oposiçiio da Camam dos
Deputados, n. 70 de l8U5, que nmnist.ia todas
as pessoas que, dl!•ccta ou mdircctamcnte, so
tenlmm envolvido om movimentos l'evolucionarios occor•ridos no torl'itorio da Republica
.ató 23 de agosto do corrente nnno.

o Sr. Qulntlno DocnyuvnSr. presidente, creio poder satisfa•or desde
ji\ iL rcclamaciio qno acaba do ser dirigida ao
Sonndo, pelo nosso !Ilustre collega, ropresontanto do E'tado do Rio Orando do Norte.
Ou os cri mos, à que S. Ex. so refere, nll
sua omcntln., s11o crirnos da nnturczn. politica
o es~lo, portanto, comprehondidos na gene·
mlidado dos movimentos lnsurrecclonao~,
comprohondidos no projecto em discussão,
ou trata-se do crimes do outra natureza,
quo· não podem absolutamente ser comprobandidos em uma ·medida de caracter essenclalmente politico. (Apoiaclos.)
NilO estaria.dentro da competencia do Cangrosso Invadir as attribuiçõcs do Poder Judiciaria, pnr·a subtrahir á sua legitima autor·! dado o competoncia, crimes do que talve"
esse mesmo Po•ler ji'1 tomou conta, por moia
de processos regulares. (Apoiados.)
Si, 1lo accordo com este pensamento, o meu
honrado collega qul•cr cont••ibuir• ainda com
a su11 autorid11de, ptll'n niio demorai' a doliberaçiio do Soando a respeito do Importante
o.<sumpto, a que nos referimo seu respeitosamente lhe solicitaria ouetlvesso a bondade do
pedir no Sena·lo a r•êtlrndll da emenda, que
acaba dé nprosentaJ•, (Muito bem.)
·

O Sr. .A.hnlno Anon'"o vendo

O Sr. Ahnlno Afl"onooo- Uma

dobras do seu manto sa.~ra·lo, sejam protegidos os que gemem no dosm·to e tiio infelizes
que ne1n sequer, toem em seu f•vor quem
exprima n. sun agonia. Quer quo o Congt'2Sso,
amnistiando o negro l"a.bião o Juc:t ·ngro,
extonrla a sua clemencil• até nos filhos do desarto que nntlam f<H•agldos nas florestas do
c.~tremo Norte. ltelilre-so li gonto de Antimary, quo n.ll do ab1•il deste o.nno, foi saCI•it!cada e dos pojada •lo> bons e expuls:l dos lares
que flcn.ru.m rodusidos a cinza::;. Ntlo o.nnun·
ela· fJctos, niio pronuncia nomes, doixn de
<lescrovcr ohorrot• dos crimes pr.,tlc.ulos, bas·
ta quo dig": li\ ando outt•'oro. liavia n pnz o"
prosperidade, ha hoje desola<;iio e ruinn, o
que era uma povoa~ilo ó bojo um clneral. Ji\
que o Congresso va.o Iovn.r n. sun. miser•ir.ordin.
aos do Sul, ó justo quo n[o e.'queçn os do
Norte, em fav.or dos qunes elaborou uma
emenda 110 projecto.
Vem {I Mesa, ó lida, 11 p,lada 0 posto. em
discu&<;iio n seguinte emenda:
.
Onde conv1er:
Paragraplto unioo. Os !avore.s da pt•csento
lei aproveitam aos Individuas Iiliplicados no
movlmonto de ll do abril ultimo, no Municlpio de Antirnary, Estadu do Amazonas.
Sala das sessões, l9 de outubro do 1895.-

3• dlscussiio, podo ao Senado a sua benovolcnci11
pa~·a a emenda que apresentou afim do quo a
commlssão, em occasilio opportuna emitia o
sou pil.rl!ccr a respeito rlo seu contoüdo.
Si a Julgnt• dosnecessm•ia, por esttlr a metll ..
dn nella contida, prevista no pt•cjecto, de boa
·vontade requerera o. sua retimda.
Ntio sabe como alguns senadores poderão
qualificar o crime de Antimary.
Crimes, nos quaes tomaram pnrte navios de
guerr.L tripoiudos po1• mnrinhoiros nacionncs,
para 03 que conhecem dirolto, não siio difllcels
rle SOl' classll!cados.
Nüo sabe dizer si fol com fim politico ou
!mpolitico que procedomm bnt•bnramcnte
cont1•a os cearenses dessà infeliz comarca.
N'to havia processo, :niio havia ordem do
prisão, todavia os factos consummo.ram-se.
O crime póde ser qualificado de oxtravagante.
Como o projecto abrange todos quantos se
envolveram em movimentos revoluclonnrlos,
entende quo, sem prejulzo da causa que de·
rondo, pódo retirar a sua emenda.
Consultado, 9 Senado consente na retirada.
Nlnguem '!,lalS podmdo a polavra, enoorraso a dlscussuo,.
..
E' annunoioda a votaç[o.
O Srt. Cl!IST!.\NO Ol'TONI (pela ordem)-Sr.
presidente, si cu n[o me cugano, o silencio do

<JUO vae triumphar" clomencia,pcde que, nas vez que o projecto tem de sor submettido á

-, )
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A/mino Alfonso.
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Sanado significa ou a.nnuocia a. vota.<;iio una.·
nlmo do projecto.
Parece-mo quo para quo essa unanimidado
tcni1a. ma.is solcmnlda.do convem o. voto•iío
nominal. Pl~tilo bem.)
'
O Sr. Pre,.idente-Antes do submettor o rcquorimenlo elo honrado sanador ú
votw;iio da. Caso, dovo dizer quo o nrt. I' con·
tum pnrtcs distinctns, quo 11110 podem ser on·
globodamente submettidos á votnçiio. Si v. E~.
roquor vntn~iio nominal para. ns tros porto<
do nrt. 1"• eu submetto desde já o roquuri·
monto á votnr,iio.
O Sr.. DoMt:<Gos VtCE:'<TE (pcl« at<lom)Peço n V. g~. que consulto o Senado si consonto que a. votuçíio seja nominal sobro o
art. 1'' a sous paragraphos.
.
Consultado, o Sanado appt•ovo. o rOIJUOrimonto.
O Stt. PttESIOF.STE onnuncin que se vncpro·
ceder ú. chn.madn. pnra. n votaç11o nominn.l r~o
art. 1 salvo os seus pnrngraphos, de\~cnrlo
responder .<iw os Srs. Senadores que o appro·
varem o n11o os quo o rejeitarem.
Fn.z-se o. cha.ma.da. o respondem si11t os sr.,:
Joaquim Sarmento, Francisco Machouo,
Costa Azcvo<lo, Antonio Bacon. Mnnoel Barato., Gomes 1le Castro. .loão Pedro, Pires
Ferreira, Cruz, Noguoirn. Acnioly, ,h•akim
Cntunda, ,João Cordeiro, Aimlno Alfonso,
Josó Bcrnordo, Oliveira G11ivão, Abdon ~11lanez, Almeida Barreto, Jniio Neiva, COI'ron
de Arnuio, Joaquim Pernambuco, Joiio Barbalho, Rego Me!lo, Leito e Oiticic<, Messias
de Gusm[o, Leandro Maciel, Rosa Juniot·.
Coelho o Campos, Domingos Vicento, Mnnoel
de Queiroz, Quintino Bocayuvn. Lnpli1•, Lopes
Trov11o, Gonçalves Cho.ves, Christinno O~wni,
Paula Souza, J!ornes Barros, Campos Salles,
L~opoldo de Bulhõcs, ,Joaquim ile Souza,
Joaquim Mi11•tinbo, Vicente Maclioilo, Al'lhlll'
de Abreu, Gustavo Richard. Estovos .Junim·,
Julio Frotn, Ramiro Bnt•cellos e Pinheil•o Jla·
clw!o.
O Sn. PttESIDIONTE - dcclnrn que o nrtlgo
foi approvado por unnnimidndu dos votos
prllScntos.
Feito a chnmltdn para n votação do§ I",
rcspon ·!cm sim os mesmos Srs. :Sanadores,
menos o Sr. Domingos Vicente que respondo
11
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D Sr. Christiano Ottoni, pela ordem, requer
disponsn do intersticlo paro. a 3• discussão da
proposição.
Consultado, o Sanado concedo o. dispensa,
Vem ú. Mesa a ~oguinto

Sem ontra.r no oxo.mo da. constitucionalidade da proposiçiio d11 Camara dos Deputados,
n. 7G do corrente nono, identlco. oo projecto
do Senado, tambem do correu to nnno e que
foi por este 1·ejcitndo o embora convencillos
rlo que devia sm• a arnnistin gm•nl o sem t•cstrlcçfoes, como a quorin o Sena•lo o a c.oncedia
o projecto,inCelizmente ••ojeitndo pela Camnra
dos Deputados, votamo• niio obstante, pela.
proposição n. 70,vindo dnquelln Camarn, por
niio nos pci•mittir o patriotismo manter a co·
Jwrcncla, com sncrificio do bom geral da Rcpuulica, que. em nosso conceito, deponde da
pacillcnç•1o do Rio Grande do Sul e esta 1ia
nmnistia dos qno se envolveram na revolta
n. que paz. termo a. convençiio tlrmn.Ja pelo
general commanllnnta das FoJ•ças Fetlcracs.
Sala dos sessões, 19 do outubro do 1803. C. B, Otto11i,- Gomes de Castro.- Costa Azc·

\leiO.- Jaa11 ,;.VdtE-t.- Jotlo Pedro, - J, Cawnda.-Alnwi•la fltzrrcto.-Gonçal/Jt:S Cha"e,-;.

- J. L. Codlw

t1 Campos, -.Leandro J.Iaciel.
- Oli"ci1·a Ual1J1To, - J. S, R11go Mcllo. Ucs:1ias dt! Gusnuro. - Gil Goulcwt.- LJopoldo da Bulltüc:~. - L11ite c Oiticlca, - J. Joaq~tim He Souza.- Lapd1·. - F. Machado, Jot1o Barlmlho. - ...ttmino Alfonso. - Vir[Jilia Danwsio,

Segue-so cm 2· 1 di-:;cussü.o, corn o parecer
dus commissúes de Finanças o do .Justiça. o
Legí.slnçüo,n proposi<;ü.o 1la Cnmnrn. dos Depu-

tuilos, n. :n. do 1805, que tleclara do liv•a es·
colha do Govel'Uo, n\óm de outros CMgos.
qnc ji'L _o s1lo poln. tegishl(,!iio ern vl,qout·' n.
nomençao de •li1•ectorcs elo Thcsouro, lnspo·
ctorcs da Altondega do Cnpit:.l o dn Caixa da
Amortizaçiio,· Uíl·ector Un. Cn.stL drL Moeda,

administrwlor d• Jmpronea Nnclonnle Diario
O({icial o dircctm· dn ltocebcdorla,
O Sr.. !.Et1'E " OtTlCICA npresenta duas
cmond11S n esto Jli'Ojecto, roferindo·sc uma its
disposições em vigor e outra n necessidade do
serviço.
Os empregados da Recebedor!• desta. Cnpl•
nav.
tol, bem como o Chefe de Secciio da lmprenst>
O Sn. PI1.ESlDRNTE- declara que o§ i" foi No.cional, tiveram seus vencimentos n.ugmonapprovado,
tndos ~eln lei do orçamento do presento
Dlspens,td& a votaçíio nomin<Lipnra o§ 2•, é exm·oiclo, e o zoverno entendeu bem q:!e
esses vencimontos só vigorMilo duro.nte
osto symbolicomente t>pprovado.
aque\le pe1•lodo.
E' o.pprovn.do o art. 2il,
E' a proposiçiio adoptada e passa para 3• O Presidente desta Casa, om obocllencla ~o·
reghnonto, ententleu bem que na lei do orca·
disoussao.

"
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mento nilo se pódem consignar emendllS que
alterem Tenclmentos. Na Gamara dos Depu.
t!Ldos, poróm, niio se entendo do mesmo
modo, e o or~&monto do Ministorio da Fazenda
está com diversas disposições crcnndo Ioga·
res o augmcnt!Lndo vc~c\mo~tos.
, .
O que seria uma IDJUSilçn ora ohmmar
augmontos desde que os funeclonariosjá go·
zam dolles. Este ú quo ó o llSsumpto dn. prl·
moira emenda. A segunda provõ ii noccssl·
dado do attendor ao serviço da Repartição
Fiscal do Goyaz, onde ha apenas um Delegado
Fiscal, um 111 Escriptura.rio, um 2n, um Ca.rtorarío e um Continuo. Si adoece um desses
funccionarios, a Dclcgncia nilo funcciona.
F.ntrot!Lnto, om Goyaz ha guarniç;1o a pagar
serviço federal quo reclama possonl nn rofe:
rida Delegacia. E pal'a não fazer os te nugmento na lei do orçamento, o projecto da
margem ás maioria.~ das emendas que otrc·
roço.
V com iL Mesa, silo lidns, apoiadas o postas
om discussão, quo 20 encerra sem mais debate,
ns seguintes
E mentias mlditims

Accrcsconte-so onde convier:
Art. Os empregados da Recebedoria da
Capital Federal, bom como o chefe da Socçiio
do Artes o aimoxarifo da Imprensa Nacional
o !Jiario Of!iaiat, porccberüo os vencimentos
nxados na t!Lbelia do orçamento actunlmonto
em vigor pela lei n. 200, do 24 do dezembro
do 1894.
Art. A Delegacia Fiscal do Estado do
noyaz toriL em nccrcl:lcimo no seu pessoal,
dous primeiros cscripturaios o quatro scgun·
dos, com os vencimentos que n. esses c11.rgos
competem o nomeados do accordo com llS di•·
posições do§ I' do a~t. 3' da presento lei.
Sola dns sessões, 10 de outubro do 1805.Lcite a Oitic•'ca.-Lcopoldo de BulMos,
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.Joaquim do Soma, Joaquim Murtinho, Viconte Machado, Arlbur Abreu e Julio Frot& (27).
Fica ndlllda n votnçiio.
Soguo·so om 2• dlscuesiio o nrt. 1' do projecto do_ Sonad_o n. 50, do 1803, que regula a
promoçao dos JUizes do Tribunal Civil o Crlminai.
vcm a Mosn, ó lida, apoiada o posta conjunctamonte cm discussiio a seguinte
Eme11da add1'tiva

Accrcsccnto-so:
Artigo. l'ica cxlonsiva oos membros da
Côrte do Appella~ilo a disposiç;1o do a~t. :m
do rlecroto n. 8·18, de li do outubro do
1800,

Scnnrlo, lO de outubro de JSOõ.-Lcopoldo
dfl Bulhrjes,-J011o Darhat!to,

O Mr. Corrc1n de At•ntdo
diz que com a emenda que o Senado acalióu
do ouvir pratondo·so que todos os membros
da justiç.• fedem! do <lístricto desta capital
sejam nposonlnr!os com os vencimentos proporcionnes, após 10 annos do sorvi(•os, o com
todos os vonClmontos, npós 20 annos.
Por motivos ospccinos, o Senado elevou na
presente sessão os vencimentos dos membros
do Supremo T1•ibunai da Justiça Fcderal,pela
raziio do quo para ollo são cbümados homens
n<loantados em !dado o do reconho"ida capacidade jurídica, como ndvogndos notnvois
que tecm oxhibido no rõro os seus conhecimentos.
Isto niio oraziio para que se estenda semo·
Ihanto favor a todos os empregados da justiça
fcdoral,pois todos oilcs exercem cargos dispu·
tados com grande empenho.
Si niío siio bllStanto remunerados e que o
estndo do prllz niio pormitto melhores recomponsllS o deste modo concorremos, por estas
o outras, para ruína do paiz sobro o qual
vivo o orador pessuldo do tristes apprelien·
sõcs.
A emenda consilgrn·.a 'invalidez pnra forçar
aposentadoria, comn si' a·lottra ria Consti·
tuiçilo nada vniog,o, Desde que a Constitui·
c;ão cxlgo pn.ra. IL nposcnta.dorifL IL invalidez,
mandar .appilcnr a lol sem distlncçiíoaigumn
pódo roscr suspeitar que alia continuo em
vigor,apozar do dorogada pela constituiçiio.
O orador ostó convencido do que a emon•la
será approvnda, mas em· todo caso convem
salvar o sou protesto.

Seguem-se cm discussiio, que so encerra.,
&cm debato, os n.rts. 211 a 7u da. proposiçii.o,
com as emendas que são otrorocldas nos 3', 4" o
5' pelas Commissõos do Finanças o do Justiça
c Lo~:isiação.
Annunciada. n. votncii.o o vorific:Lndo-so nii.o
haver mais numero para dcliboral',proccde·so
a chamuda dos Srs. Senadores quo comparo·
.coram a sossiio (50) o deixam de responder
os Srs. Joilo P•dro, Gustavo Richard, Antonio
Ha.eno., Pires Ferreira, Cruz, Noguoira Accioiy, Joiío Cordeiro, Almino Aft'onso, Josó
Bernardo, Olivoira Gaivilo, Abdon Milanoz,
Almeida Barrote, Messias do Gusmi•o, Lean·
dro Maciel, Coelho o Campos, Gil Goulart, O Sr· Leopoldo elo Dulbõell· Quintino Bocayuva, Lapór, E. Wandenltoik, tllz que o honrado Senador por Pel'namuuco,
.:Paula Souza, Mornos Barros, Campos Snllos, Impugnando a emenda que ollo orndor apre•
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sentou ao projecto cm discussão, comoçou
O orador cspem que o honradoSenador
rovelandoassu!lSnpprehcnsüessobro o estudo por Pernambuco, tiio versado cm direito
financeiro do pai1., cuja. ruinn po.rcco Jnovi· quanto integro em seus conceitos, esquecendo
tavcl, si for votada o 11cceita n presento cscrupuios infundados, votará para ser con·
emenda.
cedido aos velhos magistrados um favor, que
O que parece ó quo o honrado Senador não ha muito já deveriam ter recebido, em re·
leu a emenda, pois si o tivesse leito, vm•ia compensa dos serviços relevantes preotados á
que eU a não estende a aposentadoria de que causa da justiç", que é o bem supremo d~
tJ•ata, e concedida aos membros do Supl·omo liberdade o do direi to que fo.zom a felicidade
Tribunal Federal, a toda magi•trntura fc· dos povos.
dernl i ella concedo este f1~VOI' npcn~s nos
membros da Córte de Appeiinçiio d0 districto O Sr. Pro,.. i dente dcclarli que,
desta capital, excluidos os membros dn Cn· cstundo adenntada a hora o muito reduzido
mara Criminal e Civil e todos os pretorcs. o numero dos Srs. senadores presentes, vno
Em attençiio nos velhos magistrados da tcvnntnr a sessiio e designa para ordem do
Côrte de Appellar;ão, o Tribunal Superior dia da sessão seguinte :
do toda a justiça districtul, que forma a cupo· Votação em 2• discussiio da proposição da
la de sua orgnnisação, ú concedido esse Cnmara dos Deputados n, 31, de 1805, que
justo favor.
decirLJ•a de livi'e escolba do Governo, nlóm do
Na verdude, ninguem merece mo.ls sarne· outros cargos, a nomeação de directores do
lhante attenção do que esses velhos servi· Thesouro, inspectores da Aifondoga da Capital
dores <la causa publica, os quacs, quando l'edernl e da Caixa da Amortização, da casa
chegam ao Tribunal de Appellaçiio, acham-se da Moeda, 1\dministrntlol' da Imprensa Nu·
JILtJgados, alquebrados, já tendo percorrido os clonai;
dlveJ•;os gr~os da {lrganisação da justiça a 3• discussão da proposição da Comam dcs
que pertencem.
Deputados n. 70, do 1895, que amnistia todos
E nom se diga quo a aposentadoria do 20 !IS pcsso!IS que, dirocln ou indirectamente se
annos ó sómcnte concedida aos membros do tenham envolvirlo om movimentos J•evoiucio·
Supremo Tribunal, pois o honrado Senador per narios occorridos no territorio da Republica
Pernambuco devo saber quo gosnm do mesmo ntó 23 do agosto do corrente nnno ;
benetlcio os juizes do Supremo TJ•ibunnl Mi·
Discussii.o unica da emenda do Senado á pro.
litar, assim como todos os juizos soccionaes, posição da camnra dos Deputados n. 72, do
que ~iio moços c nem podem ser equiparados, ISOl, que autorisa 0 Governo a abrir o credito
pela respeitabilidade e iliustraçiio, nos juizes oxtrnordinnrio da quantia do 2.006:135$872
do Supremo Tribunal.
pnra occorrer ao pagamento de despozns pot•
Portanto, não ó justo que o honrado Se· conta da voJ•bn-Torras Publicas o Colon<sn·
nador,cspil•ito tiio esclarecido, venha disputai' çiio; emenda a que nquoila Camnra nilo deu ·
uma concessão, por demais Justa, nos velhos 0 seu assentimento;
magistrados da Cót•!e do Appclinção.
Continuaçiio 1la 2• discus&1o do projecto do
Parece dCónecessario nddicionar à emenda Senado n. 50, rio 1805, quo rcgui!L a premo. a condição da invalidez, porquanto oila cst1\ ção dos juizes 1!o Tribunal Civil e Criminal.
estabelecida pela Constituição l'edernl, e a 1, d'I,SCUB'iiO dos prolectos do Senado :
lei ordinai•ia não pódo dispensnl·a.
'
A invalidez domina todas as aposentadorias
N. 48, de 1805, conccricntlo i• irmandad.o
sem dlstlncl)lio.
da cruz dos Militares tros loterias do m1L
Alóm clis:io, ho. uma Jircumstancin. o. contos do r6is cadn. uma;
notar·SO, o ó que pela lei nctunl os membros N. 47, do ISn5, olev.undo os vcn~imentos
da justi~a federal do districto siio aposentados do escrivão o rio meirmho d!L audltOJ'IIL do
o.pós 3ri nnnos do sm•vico, o que ú uma marinho.; ·
oxcopcii.o olllosn., que tlovo do!JapprLroccr,
3u discussão Uns pl'oposiçUcs da Cumara. do;;
quando todos os outros empregados publicas Deputados:
siio nposcutndos com 30 nnnos.
Niic IJa r112iio que justifique esta inqunii· N, 36, do ISO;;, que concedo n D. Mario
Llns Volloso ria
legitima
fl cave1 oxcopçuo.
. Silveira,
· .. Olha
,
· 1 r 1do 1cu·
Aindo. hontom, o Sonruio a.pprovou n npo· pitii.o do nr~Jllu~t·m, Jl~ 1lL11_ re~t o, cc ro vo
Routadot•in. dos membros do corJlO diplomn.ticn Volloso dn. SJlvom~, n. }lCJlPao do 1110$ moncom 30 o.nnos.
snos ;
r.:
•
••
E
llcsdo que o IJom•ado Sunudor cstaboiccou o N. 53, do IBOil, quo autor1sa o P~uo,r .xJ'CSpeito do principio do nutoridJtde, come ecutivo a concod~J' a~ i" olllcinl da DJilholhecn
consequencia Logica deve votar o projecto Nacional, Oiymp10 L• errelra d•c• Neves, wu
estabelecendo o praz~ de 20 annoi pnra 11 npo·[ anuo de licença, com or<lenndo, pnrn tratar
tle su11 snutlu i
oeutadoria de <JUO se trntn,
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N. 58, do 1805, que autorisa o Poder Exocutivo a conceder no engenheiro civil Josó
Dins Delgado do Carvalho Junlor, !onto do
Externato do !lymnnsio Nacional o proléssor
do Colloglo Mllitnt•, um anno de licença, com
o respectivo Ol'donado, parn tratar do sun
snude onde lho convier;
N. 62, do 1895, que autorisa o Poder Ex-·
ccutivo n conceder a Emilio Josri Morolra .Junlor, 3" cscripturm•io da Alflmdega de Mnnó.os. um nnno do llcencn. Eem vencimentos;

diaria do 1$, sem preju!zo do soldo, que jli
percebe, do sun rolurmn;
N. 50, do 1805, quo autor!sn o Poder Exocutivo a concodor n ,Julio Tro,jano do Moura,
director dn 4• socçilo do Museu Nacional o rio
Laborntot•io Anatomo-pathologicodnAsslston·
ela do Alienados, um nnno do licença som
vencimentos.
Lovnntn-se a sossiio its 3 ltorns da \urde.

311. discussão do pro,iócto do Senado n. 38,

•' '

'•
,,, '

',I

de 1895, que concorle a cada uma das filhas
do Dr. EJysou do Souzn. Martins, DD. Ade·
lllido, Rita, Dolores e Esthor de Souza Martins a quantia do 40$ mensncs;
2• discussão do projecto do Sonndo n. 4ü,
de 1805, que concede pensão a D. Brnzilia
Augusta Pinheiro da Cunha, viuvado general Francisco Mnnoel da Cunha Junior.
2" dita das proposições da Camara dos Deputados:
N. 54, de 1805, que autorisa o Poder Executivo a conceder no Dr. Lndislrlo ,Josrl do
Carvalho o Araujo, medico da Hoapedaria do
1m migrantes om Pinheiro, um nnno de licença com o respectivo ordenaria, pam tmtat·
de sun. saude ;
N. GO, de 1805, que nutorisn o Poder Ex·
ccutivo a conceder n Alcides Catiio da Rocha
Medrado, b!bliothecnrio da Escola do Minas
de Ouro Preto, um anno do I icença com o ro·
spectivo ordenado para tratar de sua saudo
onde lhe convier;
N, 70, de 1805, que nutorisa o Poder Executivo a eoncedor a Antonio Leonardo do Mo·
nozes Amorim, I" oscripturnrio do Thesom•o
Nacional, um nnno de licença com o t•espcctivo
ordenado parn tratar de sua snudo onde lhe
convier;
N. 72, de 1805, que mandt> transferir do
quadro olo exercito o incluir como elfcctivo
de um dos corpos militares subnrrlinndos ao
Ministorio da Justiça e Nogocios ln teriores, o
alferes do exm•cito Benevenuto do Souza Magalhães;
a~ discussão da. preposir,fio da. mesma. C:n·
mara n, 34, do I8U5, que concedo :• D, Fran •
cisca Amalia Jlittoncourt Cardoso a pensão
annual de I :200$000;
2• dlscussiio do projecto do Scna•lo n, 30,
do 1805, quo nutorisa o Governo n mnn!lnr
contar ao I" tononto reformado dn armada
Arthut• Wnlrlemiro ria Serr•a Bolfort, para os
ell'eltos da roforma,mais 8 mozos LJ 28 dias do
sorviço;
3" dita das proposições da Gamara dos
Deputados :
N. 8, do 1895, que nutorlsa o Poder
Executivo 11. conceder no cabo de esquadra ro·
Jbrmado Amuro da Costa Souros, IL ponsão
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dos S1•s. Joao Pedro~ Yicc-Ptasi·

denta, e Jlfanoal

VictOI'ÚlO

SUM:O.IARJO - Abarturn. dn. fh~Miio- Lcitut•n. o
npprO\'n.ção do. nctu.- l~:u·I~lltJ~N'I'J~- PnrecerDiacnrflo do Sr. Caolho H.odriguo!l- Projecto
- Di~cttt'IIO o J'oqucrimento vorllnl do Sr. Cor..
t•ên da Arnu,io- Discurao o r(lquorimonto. do
St•. Viconto Mnchntlo -Discurso do Sr, Sovo•
ri no Vioirn- gncot•ramonto d!L disctlllfllio o

votat(tio do requorimonto do Sr. Viconto MnVotnçào dn. mntcria
onocrrnda- an dlscus~:~ito <ln proposiçiio d;.~
Camn.Nt. dos Doputudos n. 7tl, do itiOú - Dia•
curoos dos Srs, H.uy ll.lrbmm o Ramiro Bfl.rcol·
los -I~nccrrnmonto da dlflcnss:1o o \'otac;ii.o dn.
propo~Jit;t1o- OJ•dom do din 22.
chadl1 -Oitlll!lt no nl.l-

Ao meio-dia comparocem os 50 seguintes
Srs. Senadores: Jouo Pedro, Joilo Barbnlho,
.1. Cnlunda, Gustn.vo Richard, ,Joaquim Snr·
men to, l'rancisco Machado, Costa Azevedo,
Antonio Bnena, Mnnocl Barata, Clomes rle
Custro, Pires Ferreira, Cruz, Coelho Itodrlgucs, Nogueira. Accloly, Joü.o Cordeiro,
Almino All'onso, José Bernardo, Oliveira Gal-.
vão, Abdon ~lilanoz, Almeida Barreto, .João
Neiva, Corrria de Araujo, ·Joaquim Pet•nam·
buco, Rego Mollo, Leite e Oltlclca, Messias de
Gusmtlo, Leandro Macio!, Rosa Junlor, Coelho e campos. Sever!n~ Vieira; Vlrgillo Dnmn·
sio, ltny Borbosa,' Domingos Vicente, Manool
de Queiroz, "Lapér, Lopes Trovão, E. Wan·
donltollt, Gonçn.Jv!lll Chaves, c. Ottoni, Paula
Sonsa, Moraos Barros, Campos Sallcs, Leopol·
do de Bu!húos, .Joaquim do Sau1.a, Joaquim
Murtinho, Vicente Machado, Arthur Abreu,
Eoteves Junior, ,Julio Ft•ota o Rnm!ro Barcel·
los.
Abro-se a sessilo. ·
E' lida, posta em rliscuss[o 'e, níio !tavendo
reclamnçüos, drl·so por approvada n acta da
sessiio nn torlor.
Deixam de comparecer, com causo. pnrtlel·
pndtt, os Srs ..Justo Chormont, Gil OouJart,
Aristides Lobo, ,Joa!Juim · !o'oliclo, Gonoroso
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Ponco, Aquilino do Amaral e Rnulino Horn;
O S•·· Coolho nod•·l~ne• apree, sem clla, os Srs. Quinl!no Bocayuva, Eu- senta um proJecto regulamentar dos netos do
genio Amorim o Pinheiro ~!achado.
Congresso intJCIICndon to tlo f:nncção.
Diverge o orador tia opiniiio que attribuo
O Sn.. 1 SECHE'l'Amo rh't. conta do seguinte
no nosso estatuto fedornl doutrina identica b.
que vem consagrada no numero 3 do § 7' do
EXPEDIENTE
nrt. I" da Constituiçiio dos Estados Unidos da
Amarica do Norte.
A leitura attenta do nrt. 3-1. prlricipnl·
OfficiOS:
monto dos§§ 11, 12, 19, 20, 2i, 27, ~ e 35,
Do Sr. Senador Gil Gouln!•t, de !tojo. com.
como dos nrts. !8 e 47 da ConstituiClio,
munlcando que cnfermirlado em pessoa de sua assim
mostra que. cutt•o ns nttribuições do Con·
familia lhe impede do comparccm• á sessiio. grüsso, algumas lia quo niio dependem do
-Jntciratio.
Podnr ExeC'nli~·l', :1:1 sua. ohLLornçúo.
Do i' Secretario da Cnmara dos Deputados,
Hegulnmentur essas disposições Importa,
de 19 do corrente mez, communicando quo nlóm do interesso gcrnl do complementar os
nquella Camnrn adoptou o projecto do Senado, preceitos con.stitucionncs que se ncbnm neste
que concedo a D. CyrilltL l!odt•iguos da Silva cnso, em umn oppot•tunidntlo que o recente
a pensilo do dous contos de reis annunes, o projecto tia Camnra dos Deputados acc<intua.
A respeito dn mediria da amnistia, o orndol'
~ue no. mesma data romottou i• sancçiio presl·
doncial a rosportiva resolução do Congt•esso continún a pensar que devia ser plena ; mas
cedo sempre quem tem mais rnziio, porque
Nacional. -Inteirado.
Do Ministerio dns Relações Exteriores, do tom mnis Juízo.
19 do corrente mez, romottendo a Monsngem O projecto consulta as nossas tradições con·
do Sr. Presidente da Republica, transmittin- stitucionaes, como se Pl'ovn. com o confronto
do as informaçãoa quo lhe prestou o Ministro entre ns Constituições imperial o republi·
(lo Zst.núo das Rolnções Extol'iores e furam SO· cann, de nccordo com as opiniões correntes,
licitadas pelo Senado a ~roposito do um tole- no regimcn 11assndo, sobro a matcria..
grammaoxpedidodoPara'e publicado n'O P11io,
Vem lt Müsn, ó lido e fica sobre a mesma,
de 13 do corrente mcz, sobro assumpto rofo- durante
o tririuo regimental, o seguinte
ron te ao territorlo do Estado do Amazonas,
pretendido pela Goynna lnglczn.
A' quem Jilz a requeslçiio, devolvendo depois
Projecto
á Secretaria do Senado.
Do Conselho Municipal rioDistricto Federal,
do 10 do corrcn te moz, communicando que o O Congresso Nacional decreta :
mesmo Conselho approvou um requerimento
1." Os decretos e resoluções Ioglslnti·
dos Srs. Intendentes Ot•. Gabiso o Julio Carmo, vnsArt.
Congresso Nacional nii.o serão oxequi·
para o fim do roprcsentnt•·se contJ•a o imposto veis do
antes do submettitlos á snncçiio do Presi·
rlo 15$, por cabeça do gado importado do 1\io
da Republica, ou rio seu substituto le·
da Prata, polo augmento das ditficuldndes que dente
e
promulgados
fórmn dn Constltuiçiio.
gal
dessa medida resul~trúo para o abastecimento Art. 2." Não· se nn.
consideram t•esolucões le·
da cat•ne verde á população desta Capital.
gislativas do Congresso:
A' Commlssüo tle Finanças.
§ 1.' As quo ello tomar no oxercicio de
O Sn. 2n SECIUWARIO lô e fico. sobre a meen. ~uolquer
das attl'ibuiçúes que lho siio conpara ser discuti\lo na sêssilo seguinte, dopois teridns pelos
de publicado no Diw·io do Congi'~Jsso, o so- do art. 3·1. §§ 11, 12, 10, 20 1 21, 27, 28 o 35.
guinto
~ 2.' As que tomat• sobro n vorificnçiio
doa podares o n eieiçfto do Presidente ou do
N. to.J tio 1805
Vice-Presidonte ria Republica.
~ 3.n As que tomar sobro o r.oglmento com·
Pn1'CC01'
mttm ou soliro a nomeação de commiasilo mix·
Rl)l/acçr1o {inr!l da onwnda do Senado a p.,.oposi~ to. ch;s duns Cnmnm~.
çrTo da Vamara dos Dcpputado.~\ u. ·18, tla
Art. 3." Continúa om vigor o decreto
1805, que rltl nnt'a DI'!Jan!'.>wçr7o ao Corpo n. 572, de 12 <lo julho do 1800 o ficnm rovoJ)iplomutico
gntins as dlsposiçúos om .contrario.
Sala dt1s sessüos, 21 do outubro dd 1805.Ao art. 5,' Supprima.-se.
A. Coelho Rodrigues.
Sala das Commissõos, 10 de outubro de
1805.- Mmwct Barata. - J. L. Codlto 11 (CtJmpm•cac.: o 81•. Pl·e:;idcnt/J ~~ assume a JlrC•
1
•

11
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O l!lr. Corren de Arnujo Sr. presidente, pedi a pnlavrapa••n requerer
a V. Ex. que mande publicar no Dla,•in dn
Cnng1'c.•.•o um trabalho ~uo foi apresentado
á Commissão onearregada de dnr pnrecer
sobre os 1lous projectos de codlgo civil, pelo
honrado Senndor, autor de um· dos pr.',jcetos
de codigo submettio.los 1\ aprec!nçiio dll Com·
mi!lliio.
Preva'lceendo-mo dn occnsliio, direi no So·
nado ~uo não nos foi nem nos ó possJvcl dar
parecer sobre os deus projectos de codigo
civil, na presento sessão.
Com os trabalhos loglslntivos que somos
obr•igados a estudar quasi dim•iamonto, nãonos ó posslvol dnr parecer sobre tão impor·
tanto nssumpto.
.
Entretanto, combinamos, nós, os diversos
membros da Commissiio, estuda!' os projectos
relativos a esse llSsumpto, durante ns fórias
parlamentares,de modo que cm um:L dn.s prlmoiras sessões do anno vindouro possamos
apresentar os pareceres sobre esses codigos,
os qunes poderao ser discutidos nos primeiros
dins de sessiio, justamente quando o Senndo
tem pouco trabalho legislativo.
O Senado relevarii!L!illta. Creio quo está na
consciencia de todos que niloó passivei tratar
de nssumptos tiio importantes o nttondeJ' no
mesmo tempo oos -trabalhos de que nos
achamos todos sobrecarregados.
O Sll. COELHO RoomauEs- Apoiado.
o Sit. comtllA nm ARAUJO _Eis aqui' 0
tr~balho, que 1•0 metto á Mesa.
consultodo, 0 Senado consente na publl·
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um requerimento, qualquer que e!le fosse,
no Senado.
Um dos telegrammas, porém,traz a noticia
do que desde ilontem se conseJ•v•m de prom·
ptidilo as forçnsfedernos na capital •ln Bt~illn,
tiuendo isto crer q uo, denn te dn sltuncilo ex·
cepcioual crenda pnm o governo do Estado,
dar-se-ila a intcrvcnc;1o do poder da Unliio c
talvez ató intervcn~ão poJa tbrça.,.
O Sn. COSTA AZIOVI~oo-0 que não succedcria si houvessem regulamentado o art. 6' da
Constituição,

O Sn. PlllES FEIUtEmA -SI o governador
pedir a intCJ•vonção, o governo da Uniiio pro·
ce·leró. como mandJL esse ,111esmo artigo.
o S!t. V1CEN1'1~ MACAUDo - E' contra este
facto principalmente que visa o requel'lmento
que vou apJ•osontar a considerJL~ão da Cas:t.
Nilo acho, sr. presidente, que em hypo·
these alguma possa o governo da Uniiio tnter·
vir nos factos que se possam no Estaclo da
Ba!Jia, mesmo poJ•que não acho que so,ia licito
110 governo reconhecer a Jegltimldnde do
governo do Bariio de CamoçnJ•y, nem a do
governo do Barão de Geremoaho,
Não sei, sr. prcsitlonte, si algum deste•
Go\·ernadores jt\ se ·dirigiu oo Governo dJL
União; provavolmente ambos ,);'• o ll~cram,
communicanrlo ter assumido o Governo,
Nilo sei tombem com qual destoa Govot•nos
correspondo-se o da União, quando ambos nn·
turalmente se dirigiram a clic, communicando cada um que entrou cm oxerciclo.
E' provava! tambem, Sr.prosidente,quc de·
anteila ameoçnlnevltavel de alteraçilo da orcn~ão.
dem publica, algum destes Governos, ou
quem sabe si ambos, tenha-se dirigido no
O l!lr. Vicente :linchado- SI'. Governo da Unliio, podin•lo a intervenção da
presidente, antes de tomar a palavra, tive o força federal para manutenção daquelln, e a
cuidado de ir á. Mesa para saber si alguns dos menos que não queira o Governo antecipar
lllustres representantõ> da Balria havia pedido o juizo sohro a legitimidade de qualquer
para, na hora do expediente, se oceupar dos destes dous Governos, entendo que a mais
graves acontecimentos que se desenrolam na· perfeita neutmlidnde deve SCJ' aconsolbacln,
quelle Estado e vendo quo nonhum delics não sú no Governo da Uniüo como ús forças
tinha se lnscripto para esse tlm; o trnt~ndo·~O fedemos, pois que, só os poderes !cgitimade J\lctosque dizem respeito 11 vida da federa· mento cons.tituldos, 'no Estado da Bahio,
çiío, tomo a libordatlo de viriL tribuna no devam dar solução áct•iso em que se debal.o
intuito do . sujeitar à cousidernçiio tliL C!ISIL R({IWIIO l~~tallo ...... ,, ·:
um requerimento,
Nilo preciso, S1•: prosidenl.o, ontr<LI' em
Os jOJ'Ilacs do hoje dilo noticio de toJ• as· maiores expllcaçiies; niio entro nem posso
sumido o governo do Estado da Bahia o mesmo enl!•aJ' no estudo dessa questão para
sr, Bariio de camaçnry o os mesmos ,iornaes o tlm de saber qual .o Governo legitimo da
noticiam que tambem assumiu o mesmo Oo· Bahla.
. -· · : ·'·
.
ver no o Rarilo do Geromonbo, ambos se jul- Acho quo o questiio li• ostl• collncatla no
llnndo prosidoutcsdo Senado, poi!(. cm vlrtudo mesmo pú em q uo se acha· a do Estado do
da Constituição do Estado, o prcsidonto do Sergipe.,,
· ·
Senado é o substituto legal do Governador.
Até ahl, Sr. presidense, nada do not11vel e 0 SJL, SEVE!tlNO Vni'mo~.-Niio npoiodo.
parece que nilo havia motivo Jlnm quo, prin· O Sn. VIO>:N·rm MACÍIADO-,., e que .J~ dou
r.ipalmonto, sondo en rcpresont~uto de outro logtn• nu projecto do· inter1•on~iio quo }lendo
E~tntlo, usasso du l'alavJ'!l para up!•esentul' da solução da Gamara dos Deputados,
'
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E creio, que em ralação no caso do SorgJ.
po, o assumpto é diVOI'so, porque ló. suba
um Governo e uma assembléa.
O SR. SEVERINO VIK!RA dt\ um aparto.
O SR. VIOE~TE MAC!IAD0-0 honrado representante da Dahiancabaporumniio npola·
âo de significar que a situação nilo ó a
mesma,
.
Como disse, creio nilo ó a mesma porque em
Sergipe, só ha um Governo que estit govornando,só ha uma assemblóa,emquanto quo na
Bahla estilo actualmente dous Governadores,
dous Senados e duns Camaras dos Deputado~.

-~

cio dos representantes da Babln, pelo menos
no que diz respeito ao humilde membro aos•
ta Casa que neste momento abusa ela sua
attençiio, (11a'o apoiados), era multo naturo.l.
O J\lcto quo parece ter Impressionado ao
lllustro Senado!' níio tem significação alguma
entre os acontecimentos da Bahia, O illustre
Senador não acharia, entro os boatos e commontarias espallmdos, motivo plauslvel para
prenderaattençilo elo Senado, si maior'atten·
çíio tivesse prestado ao assumpto. Na Bahia
ha um só governo ; durante a sessiio da
actual legislatura funccionou um unlco poder legislativo; o outro, que parece merecer
(Contestaçbes do 81·. Severino Vidra.)
as prel~renclas doillustre Senador, é um go·
NiiO quero entrar no exame elos factos verno meramente nominal.
nem quero saber qual é o governador legi- 0 SR. · VICENTE MACHADO -Niio apoiado ;
timo da Unhia ; mas o que é Jilcto é que alli niio
estabeleci preferenclas.
ha dous governos,
O SR. SEVERJNo VIEIRA -Os seus :repreO SR. SEVERINO VU:IR.\- Nilo, eenhor. sentantes foram os primeiros a reconhecer
0 Sn. VICENTE MACHADO -E' Oque dizem sua incompetencia, adiando por tempo lnde·
os tolegrammas.
·
finido ns suas sessões e esperando uma soluS~ja como for, o que niíoposso acreditar ó ção dos poderes fedoraes. O outro poder
.. quo o governo da União queira intervir legislativo tratou de promover c.lo melhor
naquelle Estado com forças fedemos, como as modo possível os Interesses, a paz e o bem
noticias qu~ ostiio publicados diio a entender, estar do Estado. Os PI'Oprlos advei•snrlos da
porque desde hontem estilo de promptidão na situação dominante reconheceram a autbenBahla as forças fedoraos; creio mesmo quo o ticldade e legitimidade dos actos emanados
honrado Senador e;tó. na convicção de quo ao desse poder; entre outros citai•ei a submlsGoverno da Unlilo niio ó licito Intervir com siio do proprlo partido da opposlçiio ó. lei
que estabeleceu o novo reglmen eleitoral no
forcas para resolver a crise da Bahia.
Vou mandai' ó. Mesa o meu requerimento. meu.Estado;
O lllustr• Senador com seu requerimento
Vem ó. Masa é lido, apoiado e posto em dis· velo
manlfe~tar sua bôa vontade em relação
.cussiio o seguinte
a esse governo, que S. Ex. descobria agora
no meu Estado.
Requo1'imonto
0 SR. VICENTE MACU ADO - Eu niio ; toda
Requeiro que ao Presidente da Republica a Imprensa.
por intermedio da Mesa, se solicitem as se· 0 SR. SEVERINO VIEIRA -SI O lllusti•e
gulntes informações:
Senador niio qulz manifestar sua bôa vontaI. • Se teve o Governo Federal commu· de em relação a es;e governo, entiio dou uma
nlcação de ter assumido o Governo do Estaelo prova de Ingenuidade, cahlndo no laço arda Bahla o Sr. Bariio do Geremoabo, tendo mado por esses telegrammas que só tem por
tambem se considerado Investido do mesmo fim produzir eJMto fóra do Estado. ·
governo o Barão de Camaçary ;
0 SR, VICENTE MACIIADO dó. um aparte.
2.• Oque determinouapromptidiío de tropas 0 Sn •. SEVE!UNO VIEIRA - Essa promptl•
Fedemes na cnpltal do mesmo Estado ?
diio de forços, a quo S. Ex. acaba de alludir,
3.• Se de algum desses dous ~ovornadores é um boato como outro qualquer. Devo dl~or
teve o Gove1•no Federal requisição para In- que o governo da Bal!!a nilo precisa da intervir com força, na ltypotllese provavol de tervenção federal para manter allla paz e a
·alteraçiio da ordem publicn 1
ordem. Si o governo estadoal atl'Clvessou
4.' Com qual dos dous Governadores ao tempos malsdlfficels, apenas apoiado na força
tem correspondido o Governo Federal !
e prestl~lo proprlos, quanto mais boje, que
Saia das se•sões do Senado Federal, 21 de a sltuaçilo domintmt·l acaba de se firmar na
outubro de 1895, 7' da Republica.- Vicantc opinião pela orientação do governo do Estado.
Não tenha V, Ex. receio; ba um governo só;
Macilarlo.
de que nos venha a noticia de algum outro
O Sr. Severino Vlelrn -Sr. r não passa Isso da responsatollldado exclusiva
Presidente, a falta notada pelo !llustre So·j de um individuo que dlrlglo telegmmma
nadar, slgnatarlo do requerimento, o silen_. dizendo que assumia o governo eto; · ·
Sonoao v. VI

~~

162

ANN.I.ES llO SENADO

O SR. VICENTE MAOIIADO- Tal qual como
o do Sergipe. (Risadas.),
0 SR. SEVERINO VIEIRA-Perdoe·me; V,Ex.
acha que as situações siio semelhantes e depois
vem asslgnalar distlncçõos.
Sr. Presidente,devo dizer nlnda, para tranqolllsar o lllustre Senador, que parece realmente o unico membro desta Casa impressionado com os telegmmmns boje publlondos,
que na. Babla ba um só governo.
H& um só governo, que é o subtltuto 1&-·
gitlmo e legal do Sr. Dr. Rodrigues Lima,
aquelle com quem V. Ex. se commnnlr.ou e a
quem transmittiu o Governo do Estado ; é o
Presidente do Senado, quo funcclonou durante toda a. sessiio legislativa. O outro Governo
é um Governo de nome, ó o Governo de um
Individuo, que quer ser governador a todo o
tr&nse, é um destes governadores quo o nobre Senador póde achar ahl em qualquer
asylo de alienados ; é o· Governo do prlnclpa<lo d& Trindnde.
E' esta a sltuaçiio da Balda. Ao lado do
Governo legal o legitimo, armado elos meios
de manter a ordem, a paz e a segurança do
Estado, ha esse Governo que niio tem signlt!caçiio nlguma.
Aqui tem o honrado Senador pelo Paraná
explicado o silencio da. representaç[o da Bahia, ou pelo menos do humildo orndor que
acaba de occupar a attençiio do Senado.
Nlnguem mais pedindo a piLlavra encerra-se a dlaoussi'ío.
Posto a. votos é rejeitado o requerimento,
ORDEM DO DiA

.

.

Votaçiio em 2• dlacuasiio da proposlçiio dn
Cnmara dos Deputados, n. 31, de 1895, que
deolnra de livre osoolba do Governo, ILlém de
outros cargos que jil o siio pela legislaçiio em
vigor as nomeações de directores ~o Thesourol
Inspectores da Alfandega da Co.pltol Federa
e ela Cnlxn da Amortisnçiio, director da Casa
da Moeda, Administrador da Imprensa Nacional e Diorio Ojficial e director da Recebedoria.
Si!.o approvados os ar ta. 1• c 2. •
E' npprovado o art. 3•, salvo as emendas
da Commlssiio de Flnancas e dos Sra. Leito o
Oltlclca e Leopoldo de Bulhilos.
Si!.o approvlidas as segulndes emendas :
Ao§ I' do art. 3.•
Supprlmam-se as palavras: ou dcmlttldo ;
Accl'escente·so:
A Delegacia Fiscal do Estado do Goyaz terá.,
em aocrosolmo ao seu pessoal, dous primeiros
esorlpturarlos e quatro segundos( com os
vcnclmen~os que a essllll cargos . competem, e

nomeados de accordo com a dlsposlçiio do § I'
deste artigo.
.
E' approvado o art. 4' salva a emenda da
Comm1ssiio de Justiça o Loglslaçiio.
E' approvada a seguinte emenda :
Supprimo.-sc o § 2' elo o.rt. 4 ·•
E' app•·ovo.da a omenda da Commissiio de
Finanças suppresslva do art. 5.•
Silo approvados os arts. 6' c 7 .•
E' approvada a a seguinte emenda dos Sra.
Leite e Olticlea o Leopoldo de Bulbocs :
Accrescente-se onde convier :.
Os empregados da Recebedoria da
Art.
Capital Foderal, bem como o rhefe ele secçiio
de artes c almoxarlfe da Imprensa Nacional c
Diario Official: pcrceberiio os vencimentos t!xad~s na tahella do orcomento actnnlmente
em vigor, pela lei n. 266 de 24 de dezembro
ele 1894.
E' a proposiciio, assim emendada, adoptada
e passa para 3• dlaeusaão,
Seg•e-se em 3• discussão a proposloilo da
Cumara dos dos Deputados n. 76, de 1895,
que amnistia todas as pessoas que. directa ou
indirectamente se tentiam envolvido em movimentos revoluolonarlru occorrldos no territorio da Republica até 23 de agosto do
corrente nnno.
O Sr. Ruy Do.rbo•a (movimento
de atlençao)(')-Sr. presidente, antes de dar a

isto, que vae sahir do Congresso sob o nome
de amnistia, o meu voto, forçado pela neces·
sldade de remover do eamlnho parlamentar
esse embaraço, de tirar aos elementos exaltados este pasto, de acudir nos nossos campa·
trlotaa, que a nostalgia e a lndlgencla consomem uo estrangeiro, necessito de deixar con·
slgnado que não o tb.oo slnilo sob o mais sórlo
protesto.
.
Adhcrlndo ás declarações ja feitas, por es·
cripta, nesta Casa, pelos honrados Senadores,
que compuzeram, nesta questiio, a maioria,
tenho, portanto, que fu.zor lambem a minha
declaração de voto, lamentando apenas que
elia niío possa ser ti'ío breve quanto a dos
honrados amigos, que, me precederam.
No termo adeantado em queja se acham os
trabalhos do Congresso, qunsl .. a dissolverem
se na duns camaras ou·pelo,menos a outra camara, era evidente, que a p~ovldencia índiapensa vcl da nmnlat1a correr1a um grande perigo si a maioria desta casa Insistisse cm
fazer trlumphnr o •cu voto contra os dous
terços dn outra. · ·. ·:·
"
.
cederemos, pois a essa neeessl<lacle lncvltavcl, e eu acompanho os· honrados collcgas
na altitude de inutllldade de qunlquet• reslstcncla.
··
(') Ealo tltscUrso nijo Co1 ruvla\o .JIOlo orÂ~or,
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Em 1\J.co desta, denoto dn necessidade, que
porque vinham nesse cnso do origem
nos obrigo. neste caso a tmnsncção, sem sncri· abot•tos,
insuspeita.
dolo do principio envolvido no confiicto ; Tive, Sro. Senado1•es, occasiilo de conhecer
nosso. contlngcncln., Srs, Sonruloros, ern. nn- <lo porto " Republic<L Mgentina o voltei d'nhi
turalque eu procurasse rcconcllinl'·mo com n
do espirita progressisiJL do seu povo;
idón,quo mo empenhasse cm busca!' no c< tudo ndn<imdo
do
seu
gmnrlo
patJ·iotlsmo, ""' qunlldndes de
elementos de qunlquer ordem que pudessorn s:m alta. civilisa.çã.Oi
mas, os proprios nt'gondnr 11 mtnhn. consclenclo. trnnquilidndc, pondo tmos dot"los do c.tp>wldnde
conhecerem
o. minha opinião cm harmonia com o meu a vol'dndc!m sltttaçiio mol'nl pam
do
seu
paiz, ln·
voto.
montam ttlll a tntertoridade das instituições
Infelizmente, Sr. p!•osldento, não encontro l'epubltcnnns; o cnmctcr nutoJ•ltm·io e violento
slnão fo.ctos, stnão àrgumentos pnrn demons- qno n.ll1, tem assumido essn. fÓI'ma. de govertrar que a lei, que vae Fabir dos trabalhos no. Tive occasião do conversn.t• com um"'
das duas casas do Congl'esso ó umo. medido. estn<list' do nomeada notorin, J•cconheclda
.<ui gencl'iS no. historio. dns amnistias (Apoi· que fo,i duas vezes ministl'O d!t fn.zencln.,h'ómeO.:.
cxpeJ•tmen~•do no mnnojo dessa especto de·
ado•.)
.
Procurelexnmlnnr o. successão dos fllctos s~stemn ropuDilcnno, em que hoje estamos
que compõem a historia da amnistia, c cm nós todos bom empenhados, o ouvi de sun
pnrtc nenhuma e em nenhum tempo enccn· boccn que o estado de sitio confe1•in no Presl·
tro termo de comparação pnra Isto. Eu vejo dente da Repuullca uma autoridade supet•io1•
,
'' ,
que os proprlos despotnsem ó~ocao muito dis· n do Czn.r du. Russio..
tantes ila clvillsnção actual tmbnm confiado Hão do permlttir, portanto, os excnvndores
mnls na clemencia que os nossos l'epublico.ncs <lo tal liçiio, que não os julgue capazes do
suffrngar ou dn1• autoridade ~ medi<fa que se
de boje.
··
Os Srs. Senadores conhecem melhot• do vai votar.
qus cu ~ bl•torln de c.,rlos II do. Inglaterra No Congresso houve quem se referisse ao
e da sua amnistia, A lnglatel'l'~> desfru- exemplo dn ltalln quanto aos recentes nconte·
.
ctou durante 11 annos uma l'epubllco. cimentos da Sicliin.
nominal, até que a monarchla se rostabcle· Srs. •enadores, todos nós sabemos quo,gra·
ceu revcco.da pelo terror da tyrannio. militar ças no estado de sitio e nos trlbunaes milita·
que dou o.os Stu~rbllognr a assentar-se no J•es, o governo actual daquelle pniz conseguiu
tbrono da Inglaterra. Carlos 11 costumava di· domlnat• uma lnsurrciçiio.
zer :«eu creio que foi minha a culpo. de nõo Acaso, porém, prova esse facto n emcacio.
ter vindo mais cedo, porque todn.a as pessoas do l'eglmen do ter!'Ol' ; que seja elle superior
com quem fallo me dizem que almejavam ha. ás medidas de clemencio. adoptadas por nós!
multo tempopeln minha vinda.~
Nilo; o estado de n.gitn<;iio que começou nn
Cu.rlos 11 do. lnglaterrn, cntretnnto, pro· Slcilin; as immensns condemnn<;õcs pelos tri·
curou fundar seu reinado em uma nmnlstin. bunaes militares demonstt•am n lmpotencin
plena 11 absoluta. O seu acto foi restringido do tm•ror pnm resolve!' situações complicadas
pelo parlamento, que, mais realista do que o e em que se acham envolvidos altos princirel,como em outros parlamentos cm relação a plos politicos,
outroslogo.res, estnbeleceu uma serle de ox·
cepções, das qunes siio conhecidos os san- Contl'arlo 11 grande necessidade politica (\UO
o !nventot• deste exemplo trouxe, te1•in stdo
grentos resultados.
n11tura1 que pudessem oncontro.t• outros
Ho. tambem exemplos de amnistias que os mais
na
historia
do. Jtn!in.
honrados senadores conlJCccm: a amnistia.
oc••bi gratia, que, encobrindo em Franç.' em
Em 1894, quando as tropas aust1•iacas occu·
1570 os mo.ls o.bomlno.veis projectos, serviu parnm a Lomba!•din., o nrmlsticlo contractndo
paro. preparar o moJ•tlolnlo do S. Bartholo· ~o dia immedinlo /J. bntnlbn de Navarra ncn·
meu, Siio nmnlstlasqueteem tido todas ellas bou quatro mezes depois com uma o.mnlstla
a sua época e que podem encontrar seus lmi· cheia ilo excepções. O povo itnlinno infelizmente niio souue l'econher os bonotlcios da
tadoros.
Eu veJo que nos debates do Congl'csso so medida liberul outorga<ln pelos estrangeiros
tem procurado ncobeJ•taJ• essa medida sobro que occupa!•am o tel'l•itorlo nacional. No dia
vo.rlos exemplos, sobre grandes exemplos nos lmmedinto á decretnçilo dn nmnist!n, celebra·
qunes so possn. oncos~u· 11 sua logltimidndo. vn-so nas cldndes lt.nllnnns occupadns ~elas
Recorclo-mede que aqui, nesta casa, so me tropns nus trincas, o nnniversnrio natnllcto do
nilo engano, mo lcmbra1•am o. llr,üo d11 rei, do sobel'Ono da Austrio., c o povo recusou-se O. toml\1' parto UO!I rogosijoS olllcJaCS 1
Republica Argentina l'econtemento.
Senhores, esses exemplos das Republicas alguns dlsturblos perturbarnm.~quellà. serehlspnno-a.merlcnnns, ou os accnltnrln quando nl~ndo om que comprnzlnm-se· os ltnllnnos
ellos tivessem caracter liberal, . do braços opprossos o n nmnlsth• convertcu·so 11aro. os

.
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cidndüos it.nlinnos no uso 1lo nçoito liberalls~
do om imli\'iduo:;; do todas as classós.
Dlns dopois o ministro dns rolaçüos oxtcrio·
ros recebia das autorid:ulca militara. nustrln.cns umü. contu. de 30 florins, importancin.
dn.s vn.rn.R estro.:;rn.dns o o gelo empregado para evit11r o. gn.ngronn. dns carnes dilncer•;u.ln.s
dos italianos qno não tinham ncreditndo ""
nmnisti~· Süo axomplos da amnistia rcstri·
cta.
Eu Cl'Cio, sonhares, que o mais impo1•tn.ntn
'Uo todos as factos invocnelos pnrn estabeleceJ•
parelhas com n. nmnistia, com a qual se quo1•
toJ•min~r a situação doa nossos compatJ•iutas
·desterrados, foi o dos exemplos da histoJ•ia
de l>mnça,
.
Em França, Srs. Senadores, do 1701 n 1795
houve 13 amnistias. Vedo que a 6poca rovolucionarl!t assignalou·sc )JCla sua li bordado
no amnistiaJ•.
Desso.s I:J n.mnistins, umn excluía os crimi
nosos accusados ele doilctos communs, po.
dendo se consideral·ns portanto, como ILmniR·
tias plonns, visto como os dcilnquente• de
crimes communs se consideram ordino.rin.·
monto excluídos das amnistias absolutos.

,,,,
'

.,'I

Em 1837 a monnrchia do julho quiz tnm·
bom doixtu• seu nome oscripto nos registras
ela clmnencla o pronunciou a nmnlsta compiotn n todos os nccusados do crimes politicos.
'fern o mesmo CRl'actor n. amnistio. pt•onuncindn por Napoliio m em 1809, o 6 ainda igual
i• amnistia promulgada em 1870 pelo governo
d;' defeso. nacionnl, como lgu11l ó IL que antes,
em 1840, tinha sido promulgada pelo governo
provisot•io.
Resta o que, senhores, dennto dessa massa
formldavel de exemplos contrarias ao nosso i
ResttL·nos o pl'ocedimo11to do governo francoz
pn.rn com a Communo.. de Po.riz. Foi este o
unlco exemplo pJ•ocluzido nos debates do Con·
gresso Nacional.
·
Senhores, 6 preciso confrontnJ' as duns si·
!unções. A situa(ilo daFI'Ilnça dionte da Com·
muna de Parlz não tem parelhas com a de
nenhum outro paiz que eu conhe(o. Medi,
Srs. SenadoreR, a proporção elnquelle movi·
menta, que foi t~manho quo para dominai-o
tornou·so preciso empr~gnr mais elo 100 mil
homens, e o valor dos ,,rimeiros genoraos
froncezes, tomar 25 fortalezas, mo is do 1000
(llJ>oiarlos).
canhões, mais do 400 mil fuzis, e fuzer 25 mil
As outras duns oxcluinm apenas os moe- prisioneiros, O reiatorio de Mnc-Mnhon, re·
doil•os falsos, os pnelres dopoJ•taclos, os emi- memoranelo este lhcto, dizia:-é a maloJ• in·
grados e os Chouans.
aurreição que om toda a sua oxistencla tem
Os moodoiros 1\llsos, réos do crime< com- atravessado a França; e Tbiers na Camara
muns, não constituíam oxcopção. Os p"dres Frnneeza, chegava ao ponto de dizer:-é uma
deportados eram as victimas naturnos das destas catastropbos raras na historia.
paixões religiosas que tinham carnctorisndo Agora, senhores, examinai os caracteres
n ópocn revoluciounria. Os emigrados perso- mornas desse movimento e oontrontai-os com
nificavam a restauração da monorchia. ·
os elaquello que acaba de extinguir-se nos
Os Chouans oram a revolução restauradora campos do Rio Grande do Sul.
dcsoncnde:vln no prorrio solo e1a França !
A Com muna do Paris asslgnalou-se pelo
Todas oRlas oxcepçiles que, alló.s, só se en· seu caracter destruidor e selvagem, do que
centram om duns unicas amnistias, obedo· são provas, p~ra não citar senão um pequeno
ciam, portanto, a paixões irrcslstlvois o niio numero de fuctos, a conflscnçiio dos bens tlo
a princípios ,lurldlcos, a non huma delias pódo ebofe do governo da defeso nacional, o paencontrar contronto com a nossa situaçiio trJOta Tbiers, o velho estadista que o. camaro.
actual.
tranceza cognominou pouco depois libortndor
Que nos resta depois disto I
do territorio o que os orgãos outclnos da Com·
. Em 1810, Nopoleiio Bonapart~ procurou muna apontavam então com o cstygma sincimentar com n clemencia os fundamentos do gular do p~rriclda, caracterisação que bem
sou imporia, decretando a amnistia plena em poderia ser aproveitada em outros paiz~s paro.
favoJ• de ·todos o> clclndiios ft•ancozes que substituir a uo traldor,por ser oxpressiio mais
tinlmm sorvido iLs potencias estrangeiras, velha o mais usada.
com as quo.cs se nchn.vn. reconciliado ontii.o o Actos, como o sequestro dos bons elos mem·
governo de Pnris,
broa do govm•nc dn. defeso. no.ciono.l i netos,
Em 1810, o governo ela monarchln restau- como a occupaçiio forçada do todos os estaberada pronunciou tambom uma amnistia que lecimentos industrl~as abandonados pelos seus
não teve o carnct<•J' de plena o absoluto, por- propriotarios, a guom o terror afugentara,
que o cmbnrnc;ou umu. ca.mnra. que encnr· pois que mais de 200.000 pessoas da popula·
mwa em si as paixões o os rosentlmentos do çüo, amedrontados, fugiram de Paris; netos,
23 nnnos de exliio.
como o do alistamento li torça de todos ·os
A amnistia niio foi plena; mns a camnra cidadão< nas fileiras, sob pen11 de confisco de
que sorviu·lho de obstncuio 6 a mesma que bens o perda do direitos politicas; actos,
ficou nsslgnalada na llistoria com o nome do como o., destruição dos moriumentcs mais
bollos d!i arte lrnncoza, a columna VendOme,
0 o.mo.ra úurouvablo.
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oftde se aobava estampada a gloria do orgulho
Tüo gravo era a situação, e do tal modo o
francez, o Louvre, as Tulhorlas, o palacio do mundo civillsudo coushlcro.vu. n. natureza 1los
cnes ll'Orsu.y e outros nos quno~ se cousumi· foctos Imputados aos membros dn communn,
ram volores na lmportancla do 80 milhões, que o governo trn.ncez, tendo-se dirigido ãs
ont1·egues ás cbammas, nos desvarios de uma potencias cst1•angeims pura reclamar extra·
selvo.gerhL sem exemplo i actos coml) esses, rllcçüo <laquelles c1•imlnosos, nüo encontrou
sonhares, vós nüo os encontrareis examinando diUiculdades para isso sinilo no selo de uma
a situaçiio de nosso pa!z.
potencia européa, opposiçüo ó. extradição ó
E nüo devemos esquecer o cxtet•minlo dos conhecida de to,los os tempos; mas 'a ltalia,
refens, cidadãos lnnocentcs, sem partielpaçüo a Sub,, n Belglca, a Aliemanha c os Estados
al~uma nos conflictos om que se achava cn· Unitlos so nprcssnmm om conceder a extravolvida a França ; bispos da Igreja rathollca, dJçiio doscommuni:;tn.s, reconhecendo que niio
saoordotes dos mais puros e d istinctos rio paiz se tratava, em reluçiio a elles, propriamente

foram consirlerados refens e entregues ás de criminosos politicas, mas, na qua.si gene·

'

prisões, para que sua vltla pudesse servir
de jogo entre os rebeldes o o governo.
Vós sabeis o que relem ora na historia desm
ópoea o martyr10 dos refens, a começar pelo
fuzilamento dos gcn~raes Leeomte e Clement
Thomoz, aponhado; e espingardeados em um
.fardim publico. Eu mo rccordn quo o pres
ti to runebre dos crimes da Com muna começou
pelo aa>Msinlo do arcebispo de Pariz e de seus
componhelros em 24 de. maio; 1•ecordo-mc
·das eircumstanclas atrozes 1lessa scena em
·que foi necessarlo repetir IL'l descargas : de·
pois da primeira ainda alguns fieoram de pe
c depois da segunda ailu'a o arcebispo de
Parlz, de pe e com as müos postas, acabou de
ser morto por um dos miseraveis que exe·

rallrla•le dos eosos;de indivíduos envolvidos

em CI'imcs ,la. nn.tureza mo.ili ntt•oz, mais sclvn.gom. Por isso, Mnzzini, autoridade insuspeita. entre ropnblicnnos c revolucionarias,

dizia: n Com muna rle Pariz, fundando a sua
existoncia em um principio socialista inteira·

mente negativo, se conseguisse vel-o tl•ium·
pha.r, terin. submergido outra vez a França.
nas trevas 1Ja Idade média, o nüo lhe permit·
tiria durante muitos seculos esperança de
reesurrelçüo.
Pois, senhores, a Communa do Pariz foi

vencida pelas nrmns t'ranceza.s ; os seus generaes não pactun.l'am a paz. como os rcvolu·
cionarios rio-grnndonses, com os gencrues da
doresa nn.clonal i os communistns forn.m es-

cutava.m a medida. nssa.sslna.; nessa. execucüo magados pulos exerci tos de França ; nüo ti·

•

tiveram parte notava! assoldado< do batalhão
. chamado do; Vinaado,·o< da Ropublica.
No dia seguinte, 25 de maio, era o sup·
pllcio dos domlnlcano3 de Arcueil; eram 12 e
foram conduzidos um a um e fusilados nas
ruas de Parlz Aindo 50 1•efens, Mcerrlotes,
juristas, homens contl•a os quaes o governo
revolucionaria nüo podia articular a menor
pecha de lntervenç1lo no movimento, desfi·
larnm ao som de clnrlns e tambores pelas
ruas de Pariz pam serem fuzilados e toram
mortos a tiros do revolver no prisão de
Vlncennes, ao mesmo passo que na prisão de
Roquettc oohia o protonatarlo apostolleo c
varias outras vlctimus da Com muna.
To<los ·estas tllctos, senhores, se passavam
'emquanto o torritorio francez esto.va occupado pelas forcas inimigas. O governo do
dofesa nAcional dizia on tiio: nós convenci o·

nn.mos com as forcas estt•nngeh•aH; mas,

~l

o

governo que ajustou este pacto tor deT'l'trtado,
desfeito estará tudo que se fez: raeomeçarlt
o ootado 1ie guerra c Parlz ficará do novo
entregue 1t occupaçüo estrangeira. Estamos
porventura cm sltuoção comparave! com osll1,
e !Til na medida dos crimes contra tt pntriiL
al:mm que possa competir com o da. lnsur·
rclçito na oapltal de um palz deonto 1las
armas cst,•angelras que occupam essa terrl·
torlo I

nham, portanto, o direito daquelles que, ten·
do nntmdo em um pacto rlc paz, ficavam nas
condições de belligerantcs para reclama!•em da
ouii'O. parto nüo só a salvaçilo dos direitos es·
senciaes á vida cá proprierlade, come a equi·
paraçiio plena em todos os outros direitos co·
nhecidos nos paizes clvllisodos. O governo

francez nii.o tratou, pois, com a. Communn. de

Pa1·iz, o este fucto e do uma g1•avidade que
nüo pórle ser exngomdo por mim, quando en..
tre nós mesmos, por sentença de um tribunnl
militai', jil se reconheceu, a proposito da ca·
pitulaçilo da Lapa, que os representantes tia

um governo que entraram com os revolucionarias em um nccordo de paz, ipso facto os'rc..
conheceram como belli~ornntes.

Ua ainda um exemplo, qne niio sei seja foi
invocado, o quo mttis se poderio. accommodar
a sltuuçiio actuo! : o o do govm•no dos Estn·
dos Unido> do Norte depois da guerra civil
~tmcricn.nn.. StLbeis mclhot• do que eu que nas
nmnistitts succossivo.l'l, proferidas 111li. os militares lbram consbmtemonto excluidos dos
beneficias 1les;;a medido. ; ma.ç;, souhot•es,
ncnso sii.o semelhantes ns situn~!ües? gm pri ..
moil'O IogiU', medida pelo sou tamanho a si·
tuoçilo de lá c a daqui, nüo encontram to1•mo
pos;ivel do compamçilo. A !•evolução dosEs·
ULLlos Unitlos,que atl'n.vo~sou qunsi cinco aonos do luta, coliocou o pniz cm uma situa·
çilo tal que patriotas, como SI'. Blalne, di·

•
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zinm : nilo snbomos si continunt'Omos a ter
patJ•in. SI mo1lir·se esse movimento peln lm·
'POl'tllncln rlos!•ocm•sos militares quo poz cm
campo, vereis que as 1\Jrçns navnes Rt'mnda•
nos E•tn1o3 Unidos elevnvnm·so ,.,, sommiL
inaudita, fiLbulosn, do mais de 070 navios de
guerra, c t1•es milhões de homens fm•am pos.
tos om campo do um o outro Indo, o multo
mais de um milhilo do vidas foram dcvot•ados
pela lntn.
AgOI'IL, so qniz8l•des avaliat• a &'l•avlda<lo
da tucta pelos sous estragos, bostará dizer
que os sam•ificlos impostos JlOr olln no go.
verno dos Estados Unidos são avaliados ho,jc
na som ma fnntastlcn de' últo mil milhões de
dollnrs :Isto quer dizor cinco vezes a importancia dcss. indemnisaçilo tubulosa, com que
o govei'no allemilo presumiu ter esmagado a
F1•ança; isso quer dizer, computado no nosso
cambio nctual, 40 milhões de contos, ou calculan•lo, digamos, o nosso m·~amento em
300,000 contos por !ln no, a lmportaacla de
103 annos do orçamento bmzilel!·o.
·
E' diante do um movimento como esse,
excepcional, unico, incomparnvol na histo·
ria; é dcante dns medirl!l.S de reconstrucção
prolongadas, dilllcilimas, impostas petas con·
soquencias da lucta durante uma lon~a
suocessilo de annos ó. administrnciio americana, que .ella se julgou na necessidade de
pôr limites á generosidade dn amnistia.
Pois senhores; qual era o cu·actcr da
causo.? Qual e: a a idó~ peln qual se moviam
essas massas que retalharam, o ~soa param de
dissolver n Unliio Amorlcann 'I Elias se ba·
tiam pelo principio da cscravld'o; os lhmosos
direitos dos Esto.•los S>uo-o bojo todo o mundo, níio eram mais do 'lue um pratoxto, ó.
sombra do qual os pi•opr•etai·ios do sul pretendiam niio só perpetuar o domlnio do
ll~me'!' sobre o homem, como oppôr-se às 11·.
m1taçues natut•acs, que os am.ericnnos dos
Estados do Norte prcte~dlam pu r ao desen·
volvlmento da cscravldao em seu palz. .
E por ultimo, Sr lll'esldente, n. lnsu,·rolçilo
nos Esl-idos Unidos como em FraMa rol vencida, fui esgotnda, foi anniquilnda pelas armns federaos •. Nilo ti 0 caso actual, em que a
tnsurrcic(•iio depoz voluntariamente as armas, nttrahlda pelas propostas da outra
parte pam combinar com 0 governo, cm
campo !gUIII, uns cond ções da p 1z,
Eu, po!•tanto, diante da longa liç[o h'sto·
rica, em que mo perdoareis o ter me detido
por tanto tempo, niio conwgui slniio aferrarme ás minhas idéns primitivas, c ver cada
vez com mnlsrepugnnncia esta falsa amnistia,
que vai sabir dos t••abnthos do Congresso.
Nilo pns<o comprehondor a s.bodori~> politica que a insplt•a, Para mim era lmmlnonto;
não cxl•ttam •anilo dmts soluQOos msoavels:
ou o terror ou a magnantmldnde;

Si os nosso~ compatriotas, posios tóra do
paiz palalnsurrclçuo, continuam a ser para.
nós uma amMça,, eu só reconheço como loglca uma medida: era manter a sltunçiio
uctual, era nlongnl-os desta terra, emquanto
a sua presença aqui pudesse ser um perigo
para as instituições ou para a ordem. SI, por
outt•o lado, esta ameaça cessou; si se reoo·
nbecc a convenlencia de rendmittil·os no selo
da patrla, eu niio comprehe'Ddo que voltem
com o coraçilo ainda ulcerado pelos resentlmentos de uma metllda que continua a tei·OS
no estado de suspeitos,
SI o reglmen do terror ó a ealvaçilo ; si
elle representa a boa politica. e o patriotismo,
conviria dar· lhe entdo a sua fórma definitiva,
nquolla que lhe foi dada por um represen·
tanto do Brlll:ll no estrangeiro, pelo ministro
brazilelro nos Estado< Unidos da Amorlcado
Norte, 11ue entrevistados sobre os fuotos da
revoluçao em tempos em que ella c.:>rrla,
disse :-As revoluções seriam menos l're·
quentes no Brnzll, si os revoluclonarlos, cm
vez da possibilidade de uma amnistio, con·
tassem com a perspectiva de uma torca•.Esta é a fot•muta verdadeira o elllcaz do ter·
ror, quando o terror seja noccssario.
0 s"' c· sT.I. AZEVEDO-E' quas1 1ncr1ve1
que essas palavras fossem proferidas por um
repres~dtante do Brnzil.
O Sn. Ruy Bmnos;.- Parece lncrlvel· mas
a·llam-so consignadas no Now·Yorl• Ho1•ald
de 22 de novembro de 18J3, O Ncw-Yol'i• Bc·
ml<l era o orgiio olllcial, po1• assim dizer, do
governo brnz1lelro nos E;tndos-Unldcs; com
essa folha se commuaicava directamente o go·
verno rlo ltamaruty, saltando por cima do
nosse representante em Washington.
Essa folha teve multas vezes a honra de
receber os despachos otltclnes do governo bt a·
zilclro e do estampnl·o• cm duns Unguas nas
suas columnas de 11onra, como um apanaglo
de que nenhum jornal gosara jamais na bis· .
to1•1a da imprensa.
Eu, portanto, nito comprehendo o melo
tct•mo adoptado nesta amnistia. Se a amnistia
tom po1• fim csquecei•,nilo compi•ebendo como
possais ligar a. essa medida umiL clausula aujo . ··
resultado inov1tavel é perpetuar na memoria.
dos beneficiados o rescnthnonto que devereis
SOl' Interessados em aragnr-lhes.
Eu niio conheço, 8enbores, amnlstfa,lgual
na histo!' ia das amnistias, Tom havid~ real·
mente amnistias com excepções de certos o
detot•minados Individuas;· mas os excluldos
dessas amnistias ficam por l•so mesmo sujeitos
á acçilo dos trlbunacs, cm auja presença toriio
do ded~zlt• a sua dcf"sa, e de cuja autoridade
t·ccebet·i!o o Meu doBall'l!l'nvo Iiii forem lnno•
cente••
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E' a pt•lmelra voz que a lei, usurpando · 0 Sn, RUY BARDOSA- Sim ; a amnl!tla
funcções dos trlbunaes, trocando a balança da plena, grata aos culpados, é lnolfenslva aos
justiça pela razolra do arbltrlo, voe confundir !nnocentes.
n11 mesma medida innocentes e culpados, SU· O principio da soberania pode combinar
jeltando todos a mesma pena, una, lndlstlncta livremente
com os interesses do ordem geral
e lmmutavel.
porque,
em
tal caso, elle não atropeUa o.
Senhores, esta situação me obriga a levnn· lnnocencla com
o crime, para os confundir
tnt• na tt•lbuna ldéns que olla deve esclarecer nas mesmas medidas
de repressão,
para os direitos, cuja liquidação dependo da
in_terpretaçilo gue se der ó. lei nesta pnt•te. SI Mas, se, como acontece no caso actual, o
nao podemoa bole apresentar emendas que legislativo pretende Impor perpetuo silencio
alterem o projecto, para gue a sua sm·te não a oeç[o penal, niio para absolver a todos os
perigue na outra Casa do Congresso, é pre- nccusados, mas para confundir lndlstinctaciso pelo menos, rcsalvar a lnterpt•etaçiio mente a todos na mesma penalidade, {1. que
verdodelra e jut•ldlca para não acontecer que os sujeita directamente, sem Intervenção ilos
esta medida, pelo 1\l.cto de não querer esten· tribunaes ; nesse caso a razão da ordem pu·
der nos cu!_pados a magnanimidade em toda bllca nilo póde justiftc1r ea!a pretencilo .ab·
sua oxtensac, não se to1•ne um cot\lgo de pe· surda, porque ha uma cousa que o Estado
não pódo, que a ordem publica !'Bpelle sem•
nas para os lnnocentes.
pre,
quaesquer que !oro" as circumstanolas:
0 SR • COELIIO RoDR!G UEs-E' uma amn istla u. possibilidade
de sentenciar-se um innocente
que pune e desalüra.
ou de punir-se um lnjulgado.
O Sn. Jtuy BAnoosA-Eu chamo a attenção Mais perde o. ordem publica, diz o antigo e
do honrado senador que me honra com o seu eterno
juridlco; mais pet•de a ordem
aparte para esta ldéa que eu pr2tendo sus· publicaaxioma
com
o
sacrlftclo
de um lnnocente, do
tentar.
que com a impunidade de cem culpados,
Esla amnistia, po1• Isso mesmo que ó uma ll é isto justamente o que fica succedendo
amnistia sui gonoris, por ls;o mesmo que não denote
da lei que se vae votar,
se confunde com especle nenhuma de amnis·
Ha
ou
nilo ha, pódÓ ou não baver lnno~
tia conhecida, esta amnistia ó renunciavel
porque Isto esta na essencla_ da medida, por· centes no melo daquellee que se dizem direct~o
que resulta naturalmente dos princlplos que ou Indirectamente envolvidos nos aconteci·
mentos revoluolonnrlos i
dominam o exame da questão,
_
E' o que eu procurarei tornar claro se os 0 Sn. CORR~.\ de ARAUJO - Eu penso que
honrados senadores me auxiliarem per mais não.
algum tempo com a sua benevolencla,
O Sn. RuY BARno>t. - Não póde haver ln·
Senhores, essas formulos elementares que nocentes entre os que se dizem envolvidos
a superftclalldnde dos lmprovlsa~ores costu- directa ou indirectamente no movimento re·
ma repetir multas vezes tem suas raizes vo!uclonarlo IJ
log!cas, que precisamos estudar com cuidado Qual foi o tribunal que jiL fez a listá dos
para que com cllas não se entrelacem e se
confundnm as consequonclas espur!aa e que Indicados,
a fertilidade do Interesse busca enxertar nos 0 Sn. CORREA. DE ARAUJO - Os que aban•
danaram as tllelrao e toram tomar parte na
prlnclplos sagrados do direito,
.
A amnistia é lrrenunclave!; mas, para revolta.
conhecer o alcance de uma proposição como 0 Sn. RUY BARBOSA- PerdOe-me, 0 DO•
esta, é nescessarlo estudar-lhe o. razão.
bre Senador é jurista e suppõe um 1\l.cto n&o
A razão, que mais vulgarmente ouvimos passado, refere-se a uma hypothe>e,
repetir para justificar a lrrenunclabllldade SI S. llx. me provar que todos os que se
da amnistia é que, representando aquella o dizem ter abandonado as suas fileiras, o ftze.
Interesse supremo de ordem social, não póde ram solentes e conscientes do acto, não ha
tlcar entre~uo ás o.preclnções caprichosas da duvidn. nenhuma-tollitu>· quwstio.
concut•roncla particular,
Mas, a hypothese é absolutamente a conTal é o fundamento mais appnrento da traria.
lrrenunclabllldade da amnistia,
s. Ex, não pódc, sem fultar aos prlnolplot
Esse fundamento ó perfeito ·em relaçiio 1\. elementares de justiça e consclencla, dizer
amnistia plena, Mas, por que i Porque a am· que todo e qualquer Individuo, sobre quem
nlst_la plana, collocando os culpados na situa· pese a lmputa~ilo deste acto, é de tacto cri·
çil.o do lnnocentes, nilo reduz os lnnocentos 1\ mlnoso.
sltuaç~o de culpado&.
0 SR, CORR~A. DE AR.I.UIO -Estiveram na
0 SI\, CoiTA AZIIVIIlO- Apoladoo
ravolta,

:
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0 SR. CosTA AzEVEDO-O Sr. Pereira Gui·
marücs não M desertor; nilo poudo voltar ao
serviço, porque o governo n isto se oppoz.
O SR, RUY BAIIJlOSA.-Alli está o honrado
Senador trazendo um elemento a lavor da
minha nrgumontaçiío.
OSn.. RAMIRO BAROELtos-Onrle esta a de·
claraçiío do Sr. Pet•eira Guimarães Y A sua
declaraçiio velu ti posta>·im·i, depois que foi
vencido ; eile estava· n espera de que se decldlsse n Victoria.
O SR. RUY BARDOSA- Senhores, eu niio
estou refet·lndo-me positivamente a lndl·
vlduos.
(Ha·di•e>·sos apartai,)

Nós niío vestimos a toga, nem tomos
competencla pn.ra apreciat' o procedimento
dos trlbunnos.
Não menos de tres offlciaes, accusados de
terem-se envolvido no movimento revoluclonnrio foram absolvidos por sentença de
autorMade éompetente.
Eu poderia prescindir facilmente de factos
verificados, quando eu peço apenas que me
admlttaes a hypotbese da possibllldnde de
inocencia em um só cnso dentre os muitos,
E' possivel que a paixão politica nos leve
ao extremo de não reconhecer um só lnno·
cento entre os revoltosos Y
uu sn. SENADOn-Entre revoltosos nilo
distingo lnnocentes.
OSn. RuY BARBosA-Si os Srs. Senadores
quorem votar em uma disposição pela qual
se determine que cesse a autoridade dos Tribunaes Judlciarios, no conhecimento dos crimes relativos á revolta, toda esta linguagem
se justlflca, SS. EEx. serão coherentes; mas,
sl SS. EEx. nilo querem abolir para ojulga·
manto dos crimes a acção dos Tribunaes, hão
de permlttir que este. acção dos Trlbunaes
I!Oja em relação a estes crimes o mesmo que
é em relação a todos os delictos. (Aparte~.)
Vós nilo tendes auctoridade aqui, para
qualificar este ou aquelle individuo como
criminoso e esle.belecer a pennlidarle.
Este. competencia pertence aos trlbunaes,
oUjllll attrlbulçües niio podeis annullar com1 te.
te
P e men •
Os trlbunaes que absolveram a esses offlcl·
aes são trlbunaes militares, que tem o mes·
Jllo direito 1t consldoraçiio publica que os
outros trlbunnes.
(Ha dlvar5as apa>•ta.•)·

,I
',o

.,

,I
.I

Senhores, eu discuto uma doutrina Ju·
rldica, que nada tem com as opiniões pohti·
cns de qualquer dos membros rlo Senado; ou
figuro uma hypotbesejuridica, incontostavel;
eu digo que entre oa orlminosos pódo haver
um lnnocente.

E' verdade ou nilo 1
(Pau.•a),

Com que direito, com que fuculdade divino, .
podeis dizer: todo e quolquer accusado do ter
tomndo parte dlrcota ·ou lndlroctnmento na
revolta, ó ipso (acla criminoso Y
O Sn. CosTA AzEVEOO - E com a mesma
somma do rosponsabllldado, o que ó um
absurdo.
o sa. RuY BARnosA- Logo, se ha possi·
bilida•le da exlstencla de lnnocente, entre
tantos culpados, é preciso resalvar os direitos
deste Jnnocente, que valem tanto como os de
uma Jcgliio.
·
SI ó assim, qual a sltuaçiíorleste lnnocente
dennte da lei que se vae votar Y
Cll.lO esta lei niío s(\ja interpretada de aocordo com os princlplos que acabo de estabe·
lecer, ó a de set· conrlemnado yelo Porlor Le·
glsiatlvo, que pela Constltu iç•o da Republica
não tom o direito de condemnnr a nlnguem;
é o do se1• condemnarlo com preteriçilo dos
tribunnes, por sobre cuja nutor~rlade passam
os lcglsindorcs, porn usut•parem attribuiçiles
que nenhuma constltulçilo lhes l'econhece.
Senhores, tilo longe estilo de se1' politicas
as ldéns, que eu as defenderei denote dos trl·
bunaes; e é exactamente po1• Isso, e exactamente pelos meus deveres de lonidnde, como
legislador de um ln•1o, como jurisperito do
outro, que venho de antemiio defender, nes.
te tribunal, esta verdade Incontestavai.
Senhores, os mais sagrados de todos os direi tos, que as Constituições livres consagram
é o dire1to de nilo sOl' pessoa alguma con·
demnada senão pela autoridade competente.
Nossa Constituição consagra; uo art. 71,
§ 11, o se~uinte: «Ninguem póde set• sentencindo senuo pela autoridade competente; .e o
§ lG deste mesmo artigo estabelece ainda: aos
nccusados se asse11uraró. a mais plena defeso,
com todos os direitos e recursos ossenciaes ú.
Jiherdade.
Pergunto eu: o lnnoeente a que fica redu·
zido dennte da penalidade Imposta neste. lei,
sem ter passado peJo; tribunae~l Fica condemnad~ por sentença da autoridade compe·
tentei St fica, eu peço nos nobres Senadores
quo me apontem entre os artigos desta ludl·
brinda Constltulcilo, um ~à. que determine,
um só no qual possais fundar vossa auctoridado e protoril' esta sentença.
,.
Pergunto: aquellos-que foram .. linpllcltamente condemnados, antes de qualquer julgamonto pelo presidente desse tempo, toriío
de ver assegurados, sem essa ga1•antia, esses
meios de defesa, asses· recursos com que as
lois penaos procuram amparar a lnnoconcla
contra as accusacilos Injustas Y De mudo que,
senhores, oheguremos á esta consequenoia
incomparavelmente extravagante porque não
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quereis levar IL olomencia a\ó ILOS Ol(\romos servar o corBçilo do foi Introduzido neatl' lei,
de sua plenitude• para com os culpados, vós porque o Brazll nuna.L precisou tanto d& .
condcmnals os Jnnocontes. Ess:t lof lncontes· prooenca, do concurso e da unliio de seus
tavelmente, pam iJS culpados, onvolv~ uma tllbos.
commutaçilo de pena; ó poi; um benonclo
relativo; parn os innocentos, poróm, pelo
o sr. nnmlro Dnreellow
contrario, ó uma lmposlciio de pOlia em quo docla 1·a que não tomaria parte no debato si
niío incorreram, nem podiam Incorrer.
não fura neccssarlo combater as theorlns
o Sn. CosTh AzEVEDo-Apoiado.
cmlttldas pelo orador Jli'ecedente o quereO Sn. RoY BAnnOSh-Logo, senhores, esta ~uta perigosas, ou attentatorins da ordem puód
b!(ra,
oonsequoneil' nuo p e conter.so no ponaa· Está eonvoncido de que 0 voto da camara
mente da lo!, que, segundo os prlncJpios dos dOjlt,!tndos sntisf~7-. amplam~nte_os desl\los
da Interpretação sonso.ta nilo põdo conter· da opinlo.o publica, cuJo alvidriO no.o pedorà .
a . . (d(
absurdo'
Logo, voltan~o à those auo procuro! esta ser subvertido por arte CIOS JUr cos, reaes
· ti
·
ou apparentes.
belecer. a amms
a que con omna mnocentes A questão ncbasnfficiontemente discutl~a,ó
é uma amnistia renunciavcl rloanle da lei o
b dd o d
da ConstituiçF.o do. Repubilca. (A•oi •do.,,)
preciso votal·a com rovl a o, a m e com,.
municnr·lllo prompm efficacin.
Senh~res, permltti qu~ vos leia o.opinliío de
Termina, portanto, ns suas considerações
um_jurJSconsulto que 11uo Jevuntou a voz no ni\o pretendendo assumir a responsubllldnde
meio de luctas apaixonadas como as nossas. de demorar u. resolução immediata de um
Eis como so pronuncia uma sentença do acto reputado luadiavel para a resolução da
Tribunal do Appellaçi\o do Napol~s om 10 de ptíz '
:
agosto de 1886. (LG.)
•
.
O Sa. Co&L!lO RoomoUEs-Co•lo a palavra
Esta é a doutrina daquolla lei ltal!ano: ó a p .0 votar senão iiOU\'el' outro orador insc1·l·
doutrina que encontro consignada em um P~~ se houver porem mantera 0 seu di·
toplco da obra de Cagllolo, o qua.l trat~ndo rei to.
'
'
do assumpto relativo á amnistia diZ. (L".)
Ninguem m.ds pedindo a palnvm, enccr·
Qu"n.do, portont~. se estabelece q~e .a ra.se"' discuss[e.
amnistia ó plennr1a, retere-se á· ampistia vota·se 0 ó approvada a proposlcito e, sendo [
plena, ql!e não pune, pol'que esta nao en. ntloptnda voo sei' submottida á saucçiio
volve preJuizo a innocentes, envolve nponns
'd •.
beneficio para culpados, (apoiados) sendo es;e preoi cnma1·
o pensamento a que so retere o nosso CO· o sr. P1•esidonte declara que, cstnndo
digo quando diz no art. 75:
adiantada a hora, vne levanta a scssuo o dec A amnistia extingue todas na consoquen. '>lgna para ordem do dia d~> sessão se·
elas da pena e põe em perpetuo silencio o ·guinte:
.
.
processo».
n1scussü.o unica. da. omenda do Senado n.
O codlgo era lei vlg~nte ao tomEo de pro- proposiçiío da Camaro. dos Deputados, n. 12,
mulgur·se a nossa Constituição, E' de cror de 1894. que autorisa o Governo a abrir o
que os legisladores Constituintes, não envol- credito extrnordlnnrio da quantia de ••• • ••
v idos então nas luctii!J politicas de hoje, nilo 2.00/J: 135$872 para occorz•er ao .~gamento
conhecessem senão esta espoclo de amnistia, de tlespczas por conta da verba • l'erl'BS Pu·
que destróe t~da a ldóa de crime e põe ter- biicus 0 colunlsnçiio •; emenda o. ~ue nquell~>
mo a todas as consequonclns do PI'OCesso.
Co.tnii!'B niio rleu o sou ossentimonta ;
Sr, presidente, tenho dito o que me jut· continuação da 2·• discussiio do projecto do
guol obrigado a _dizer por dever de leal· senarlo, n. 50, de !895. q ~e ro(l'Uhl a.P\omo:
dado e consideraçuo para com esta Camarn. ção rios ,juízes do Tribunal CiVIl o Ci•Immal ,
vendo callh• o beneficio total, posso consolai'· I" discussão dos projectos do Sonndo :
mo alndo. de concorrer co~ a ml!.lorlo. desta N 18 d !S9S concedendo 1\ lrmanrlade da
casa, no caso de sermos felizes, de concorrer c . d
' ~'llt ros trc" lotm•ias do mil contos
ainda para quo o patrimonio moral da nossa ru~. 08 1 u~\o. • ,
1
0
pu\~io. và SUl' composto peJo VUltO dos nOSSOS <
~7CIId10IL \895 olevando OS vencimentos do
irmo.us, que o governo exilou, que vem me:-• d
'i .
d
ditaria de ma.
Jborudos pela experlencla do tOI!IJlO e educados oscr1 vaa e o me l'ID11° a nu
no. escola lncompnravel do adversidade, n11 \'ln!IU\
.
abnogaçilo daquolles quejuigarnm con•ngrar· 3' discussiio do )ll'OJOcto do Sonndo n • 38,
se a sua patrla, fundnda·ou infundndnmonte, do 1805. que canco·1o n cndo., ~m11 das iii 1Ias
otreracendo a sua vida em IJolocousto de umn. do Dr. Elyscu de Souz~ MIL! t1us, DD. Ade~
causa ti•ahld~> pela fortuna. Creio que ha de Jaide, Rito., Dulorcs o E;tl!or de Souza Mar •
.haver geoOI'Osldade bastante parlll4es per· tlns a quantia do40$mensaes; .
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rospectl vo. orrlenado par~ tratar de ··sua
sande onde lhe convier ;
N. 70, de 1895, que autorlsn o Poder Ex; ·
ecutlvo a conceder a. Antonio Leonardo do
Menezes Amorim, 1" escrlpturarlo do Tho·
souro Nacional um anno de licença com o
respectivo ordenado para tratar de sua
sondo onde lho convio!' ;
N. 72, de !895, que manda transferi!• do
quadro rlo exercito e Incluir como etrectlvo
em um dos corpos militares subordinados ao
Ministerlo da Justiça e Negocies Interiores, o
alferes do exercito Benevenuto do Souza
Magalhiies,
sa.es i
Levanta-se a sessão ás 3 1/2 horas da
N. 53, de 1805, que autorisa o Poder Ex· tarde,
ecutlvo a conceder ao I • otnclal da lllbllotheca
Nacional, Olymplo For1'oira dllS Naves, um
anno do licença, com Ol'denado, para tratar
de sua saude ;
N. 58, do 1805, quo auto1•lsa o Poder Ex·
131' SESSÃO ~M 22 D~ OUTUBRO DE 1805
eoutlvo a concede1• ao engenheiro civil José
Dias Delgado do Ca1•valho .Junior, lento do Presídencía do Sr, lo ao Pedro (•íce·presídenle)
Externato do Oymnaslo Nacional e professor
do Collogio Militar, um anno de licença, com su~n!ARIO- Aherturn. da BOBIIIÜO ~ Lolturn. da
o respectivo ordenado, para tratar de sua nota- Ucalaro.çiio do voto do Sr, Uoelbo Rodrl..
saude onde lho convier;
g\lol! - Approvnçiio dt1. neta - gXl'fU>IIiN'r~
N. 59, de 1895, que auto1•Jsa o Poder Ex- l'larocer- DlscusRão oncoL•ramcnto o adiamento
volaçito da l'lldllc!líio dn emenda do Senado t\
ecutivo a conceder a Julio Trajano do Moura, da
propmüçíl11
dn. Cn.mnro. dos Dllputadofl, n. ·18,
dh•ector da 4• secção do Museu Nacional e do de 1805 - niscurao
do Sr. Vlrgllio Do.mnsioLabor.torloAnatomo-pathologlco da Asslsten- · Comm
unicaçilo do Sr. Presidente- Dlttcursoa
cJa de Alienados, um nnno de licença som dos Srs, C, Ottonl o Gooçalvos Cbnvos vencimentos;
Oruom do di• 23.
N. 62, de 1895, que autorlsa o Poder Ex·
ecutivoaconcedor a EmUlo José Moreira Ju. Ao melo-dia comparecem os so seguintes
ntor, s• escrlpturarlo da Altllndega de Ma- Srs. Senadores: João Pedro, Joiio Bat•balho,
náos, um anno de licença sem voncimen- J, Catunda, Joaquim Sarmento, FranciFco
to.s;
Machado, Costa Azevedo, Manoel Barata, ~o
mes. de Castro, Coelho Rodrlgue!, Nogue1~a
2' dlscussiio dos pr'lJectos do Senado :
Joilo Cordeiro, José Bernardo, Joao
N, SQ, de 1895, que autoris• o Governo n Accloly,
Neiva,
Leandro
Rosa Junlor, Severino
mandar contar ao I" tenente reformado da Vieira, Virgillo Maclel,
Damaslo, Domingos VIcente,
armada Arthur Waldemlro da Serra Belfort, Manoel
de Queiroz, E. Wandenkolk, C. Ottopara os etreltos da retbrma mais 8 mezes e nl, Paula
Souza, Moraes Barros, Campos
28 dilUI do serviço;
Salles,
Joaquim
de Souza, Vicente Machado,
N, 49, de 1805, que concede ponsiio a Esteves Junlor, .Julio
Barcellos
D. Brazllla Augusta Pinheiro da Cunha, e Pinheiro Machado, Frota, l!amlro
.
vluva do general Francisco Manoel da Cunha
Junlor;
·
Abro-se a sessão;
E'
lida e .posta e.m discussão a acta da ses·
2' dita das proposições da Camara dos Deputados :
são anterior.
!'
Vem ú Mesa a seguinte
N, 5·1, do 1805, que autorlsa o Poder EX·
:·;.'11,'
. " ,,•···
,,·:
ecutlvo a conceder ao Dr. Ladlsiáo José do
Dcclaraçao
Carvalho e Al'aujo, modico da Hospedaria de
Immlgrantos em Plnhoi!'O, um nnno de
licença com o rospectl vo ordenado, pat•n trn• Declaro que abstive-me de votar sobre a
tardo suasaudo ;
proposlçiio da amnistia por considerar tilo
N, 69, de 1805, que nutorlsn a Poder Ex· necessarla, como urgente a dlsposloiio do
ecutlvo a conceder a Alcides Catão da Rocha pr!itciplo do art, I '• e nilo poder separal·o
Medrado, blbllotllecarlo da escola de Minas tios eous· paragraphos, .nem approvar estoo
de Ouro Pret~, um anno de llc&nça com o sem violar o 64' ilo arl, 48, o i 27 do,art, 34,

3• discussão das proposições da Camara dos
· Deputados :
N. 8, do 1805, que autorlsn o Poder Ex·
ccutlvo a conceder ao cabo do esquadra rafar·
mado, AmM'O da Costa Soo.roa, n pons[o dia·
ria do 1$, Ecm projulzo do soldo, que jó. per·
cabe de sua reforma ;
N. 34, do 1895, quo concede a D. Francisca
Amalia Blttoncourt Cardoso a pensão annual
de I :200$000 ;
N. 36, de 1895, quo concedo a D. Maria
Llns Valioso da Sil volra, filha logitimm do
Capltilo de Artilharia, já Jllllecldo, Perlro Ivo
· Vclloso da Sllveh•a, a pensão do 100$ men-
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os§§ 15 e 16 do nrt. 72, os arts. 74 o ?7 da
Constituição o no mesmo tempo nlfrontar os
p:·incipios mais comesinhos da mntorin o o
proprio diccionario da llngua portugucza.
Sala das sessões, 22 do outubro de 1895.

serviço dos que n tlvcrnm 0 quizerem pro· .
seguir cm seus estudos e, mais ainda, cnn·
collndns as respectivas notns lançadas nos
assentamentos dos officilll!s e praças,
Estudada com o cuidado exigido pela im·
-A. Ooolho llodriguas.
portnncin do nssumpto, cumpro 4 Commissão
o dever do dizer no Senado que nquella proNão·havendo reclnmnções dó.·se a neta por pt•sição contêm medidas puramente ndminis•
approvnda.
trativas, do caracter rogulamontat• e invado
Comparecem durante a sessão mais os 10 attribuiçõos do Poder Executivo. nullUlcando
Sra. Senadores: Ollveira Gaivão, Almeida netos pmticndos por autoridade competente
Barreto, Correia de Araujo, Joaquim Per- a bem da disciplina milltnr e sem t~rlr direi·
nambuco, Loita e Oitlcica, Coelho Campos, tos; ao contrario, obedecendo a legislação
Lnpêr, Lopes Trovão, Gonçalns Chaves e vigente, como se víi do art. 145 do rcgulaLeopoldo de BuJbões.
monta approvado pelo decreto n. 330, de 12
Deixam de eompareoor com causa parti· de abr·ll de 1~90.
clpnda, os srs. Gustavo Richard, Antonio Essa invasao se trnd)_lZ om um choque entre
B•ena. Justa Chermont, Rogo Mello, Mcsssias dous podere~ da Naçao, mal 9uo convém a,
de Gusmão, Gil Goulnrt., Aristides Lobo, Go· todo custo ovttar, em obedtencta ao preceito
neroso Panca, Aquilino do Amaral 0 Rauiino •,oastttuclonal q~e proclamou a lnd~Jll!n
Horn· e sem ella os Sr• Ph•os Ferrcir• Janela e barmonta d~sses poderes, uent10 das
• • .
•
·
~. suas espheras de acçao.
Cruz, Almmo Alfonso, Abdon Mllanez, Ruy Observa a commiss·o alóm disso que as
llllrbosa, Eugenio Amorim, Q. Bocayuva,
did lh
"d'
· ' d d
Joaquim Murtinho 0 Arthur ~breu
me as o parecem .esnecesaartas es. e
'
•
que, como é sabido e vortllcou na Secretarta
O Sn. l" SECRETAIUO dil conta do seguinte da Guerra, o Governo tem concedlào licença
pnrn no nnno vindouro se mMrícularem mui·
tos dos alumnos excluidos da escola pelo acto
EXPEDIENTE
de IS de março de 1895, sem 1\Lllar nos que
foram tlesdo logo readmitti<los o alll estilo.
Omclo do Minlsterlo da Justl~a e Nogocios frequentando as aulas, numero que excede .
Interiores, de hontem, transmlttlndo a Men- do 100. A commlssilo pede venia para recor·
sagem do Sr. Presidente da Republica, de· dar ao Senado as palavrns consignadas n~
volvendo, devidamente saneciona<lo, um dos Mensagem do Sr. Presidente da Republica,
nutograpbos do decreto do congres<o Nacio· lida por occnsliio da abertura do Congres~o o
nal, que amnistia a todas as pessoas que di· na qual, dando conta dos acontecimentos
recta au indit•ectamente se tenham envolvido passados na J~scoJa Militar e dos providencias
nos movimentos revoluolonarlos occorridos tomadas poJo Governo, assim se exprime:
no territorlo da Republica até 23 de agosto cEssas p1·ovidcncias foram exigidas pela gravi·
do corrente anno.-Arcbive.so o autograpbo tladtJ da~ circumstancias a bom du ortlom e da
tran9uillidadtJ publica o om desaffronta da
e communique·se 11 outra Camara.
Reguerimenta de José Francisco Rodrigues, disciplina milita1• o do prestigio da leaitima
.
3' ameia! da Administração dos Corretos do a.uto,.idade.,.
Dlatrioto Fedol'tll, em que pede o pagamento Ocompetente para julgar em ultima instan•
de seus vencimentos, correspondentaa ao pe· ela um acto da administração militar relatiVO
rlo~o em que esteve fóra do sou emprogo.- á disciplina é a. autoridade Investida do
supremo mando do oxeroito, e esta, pela Con·
A' com missão do Finança~.
stltuição
de 24 do foverelro, art. 48. n. 4, é
OSn. 2• S&OttETARIO lô e vne a.Jmvrlmlr, o Presidenle
da Republica, quo so manifestou
para entrar na ordem dos tt•nbalhoa, o a respeito r.om
na palavt•ns acima tranaeguinte
scriptas.
Si os juizes o tribunaes civis nada. teem
PARECIIlR N. 195,. D& 1895
quo ver com os deti<los militares, o multo
monos com as. 1\Lltas disciplinares, que são
A' Commlssilo de Mnt•lnha o Guerra foi punidas pelos rosl'!'ctlvos · regulamentas o
presente ~ proposição da Camam dos Depu· autarluades inves!tdas dessa prorogatlva,
todos n. B.;de 1895, que dispensa dns oxigen- escapa no Congresso Nacional competencia
elas regulamentares para a matricula,· no pnt•n Interferir· nestes assumptos, _pois sua
anno Vindouro, os alumnos da Escola Militar '.mlssii.o constitucional ó Joglslar e nao admldesta caplt.al desligados deslo ostabeleclmonto ntstt•ar.
de ensino, no corrente anno, por motivo do Assim, pois, a commlssiio, considerando por
disciplina i doando sem etrelto a balll:a do esle1 motivo~ atlentatorlos da independencia
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do P~o~ Exe~utlvo as medld~s contidas nn da forço. contra os que tendo o direito niío
propos1çao SUJeito. no sou estudo, propõe no pudornm filZel·o valor ntó ho,le.
Sonodo • suo. rlliolçito.
O ora•1or entra na exposição detalhado. e
Snln dos commissiles,22dooutubrode 1895. retrospectiv~ da quostiío, desde os manobras
- Joao Neiva.-E. Wandenlwli<.-Almcida empreg~dns pela minoria de dous tei•ços do
JJa,.reto.
Senado. Estadual composta de qu~tro contra
E' lido. 0 posta em discussão
nova membros, na vorinc~çiio dos poderes
rn sem debate adiado a vo•· ~que se,. elntcadr- do terço renovado o mais um eleito em vir• _
. ...çuo por ~ a o tudo de vnga por morte
!1~g··~=j ~doducçao dn omcnda do Senado à Mostra como se preÍerirnm systematica·
No
_ça dn Camarn dos D~pu~dos, n. 48, monto as praxes ~rinmentnres, os preceitos
Di lo890àt~ue
dá nova orgnmsncao no Corpo regimontnes o ns disposições expressos de lei
P m 00•
para se formar fóro do senado, no gabinete
do Govoi'nndor um Senado novo em falso.
O Sr. Vlrglllo Dnmn•lo niio maioria pela incorporoçito ii minoria de oito
tendo hontom podido chegar o. tempo de occinmados, de o.ccordo com o plano subverouvir os dlscui'>OS que no Senado so pronun- sivo, concebido e executado som escrupuios
ci~m!JI sobro os negocies do B~hio., leu-os no pel" ~rcialldade 1•olltica dominante no Es·
1J1ar•o do Con[JI'o.~so e vem desobrJga.r·~ae do tn.do.
um dever, respondendo o.o que então se disso Nnrra os innumerosabusos commettidos,os
o. wl respeito.
expedientes •1a fraudo alli~da á violenclo., a
Agradece no lllustro Senndot• pelo Paranil provoc~çiío, previamente delibero.d~. fle cooa bo• vontade que manirostou para com 0 tlicto•, cujas consequencias foram sust011as
Estado da Bahia, cujos Interesses, actual- graças à lntervençiio de ~lguns oldndãos.
mente em pleito, perante o Congresso Fede- Quatro Senadores; poiS, fóra do todas as
rol, importam os proprios interesses da Fede· normas constltucionaes de todos os trnmltes
ração.
.
estnbeiecir1os, nos leis, no regimento, e no
· Acaba de assumir o c~rgo de Govern~dor bom senso se julgaram no direito do constl·
no seu Estado, na ausencia de quem exercià tu ir-se o funccionar a paroo, no mesmo dia
oJfectlvamento "s respectiv~s funcções um que haviam funccion~do no Senado legicidadilo que nilo eati\ n~s condições legacs de timo, veriftc~I· poderes, eleger a mesa pero Jb.zer.
_
m~nonto que ate entiío niio se tinha feito por
O orador se achou hontem justamente ii obstruccionismo propnsito.l e confessado e, ashora de começar a eessilo, na camarn dos sim,calcnndo ~os pés com·suprema irrlsiio to·
Deputados, onde foi conversar sobre 0 caso das as formulas ~r~ntidorns •1a verrlado do.
com seus amigos poilticos a quem communi.: represeotnçiio, conseguiram formar um ai'·
cou a visitll que fizera no Exm, Presidente remedo de Sen~do.
da Republica, o qual lhe dissera terdeciaro.•1o, , E' o presidente dessa corporação de t~l arte
em respostn ~um toiegramma expedido pelo Improvisada que hoje assume o exercicio do
Barão de Geremoabo.que niloso julgava com- cargo •1o Govornarlor do. Bo.hla, em vez do
petente para intervi!' n~ fórma do ~rt 6• da presidente do legitimo Sen~do dos dous terços
Conotltmçilo Federal, devendo o; int;resso.- antigos, completndos le~lmente como dedos se dlrigirom no Congresso Fedo 1•ai a quo monstrou o orador.
os til ~fl'ecta a causa da logitimid~de dos pode- Se disse hontem, que nilo havia mais esses
res politicas da Ballia, onde ~rezar de tudo Senadores legítimos que renuncl~ro.m seus
o que occorre, niio ha portub~~iio da tranqul- cnri!,OS o dissoivero.m·se.
lldad~ publica,
Nno é exacto; adiaram-se, como ó constltuAo oi•adO!• roi tr~nsmittldo um dcsp~c1Jo clonai, dirigindo no Congresso Federal o. retolcgraphico, no mesmo sentido que 0 do •li- preeenwçilo que estil entregue peloCongrcs;o
rigido ~o Presidente da Republica e pelo il Commissiio mixta; no lnterv~iio das sessões
mesmo cid~diio, que ó o cavalheiro o. quem 0 os me<as subsistem, esm clrcumstancio. da toseu companheiro do roprosentaçdo fez hon- rem ~diado suas sessões foi rlovlda o.o constrntom~ com mais apparoncins do cspirito fio gimonto em· que os verdadeiros reprosentnnquo fundo de Ju!tiçn, ~iluzües que nilo silo tos do povo se nchavnm o.me~~dos pela forço.
muito consontaneas, com o •1ocoro 0 11 gravi- armad~cujos Intentos nilo eram segredo par"
que devem revestir os debates dost~ casa.
nlnguem,
_
· .
Entro css~s nllu1.ues e remoques fez.so MM o fucto 0110 derimo o diroito, que fica
mençiio do principn•1o do. ilha da Trin'dndc, . 1ie pó; nem o ~buso pódo ser sanocionndo ou
O exemplo só colho p~m dor idán da situa! transformado em direito, pm·que persiste em
ção em quo se vô hoje o Estado do Bnilia so impôr, e tom força para Isto.
]lrOZIL como ~quollo outro ponto do nosso ter: Os Senadores nlludidos continuam na posse
ritorlo, da violonoln do Intrusos que ~busam do seus mandatos, embor11 v, vioiencla niio
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lhes consinta o devido exercício o seu Presl·
dente, barão do Geramonbo ó Io~itlmn o lo·
gnlmente, constltuclonnlmento o Vlce-Govcr·
nBdor de direito do Estado da Bnhln.
Tambcm não ó verclndc, como nqul foi dito
que nilo houve protesto algum, nem da parte
dos correllgionnrios •lo orador contra um sú
neto do notu111 Congresso, como ú, por exemplo, a lei cleitot•nl. Não ó isto vcrdncle, pois
estil prc>cnto á Commissiio Mixtn umn rcpre·
sentaçi!o da Intendcncln Municipal da Capital
contra a inconstltnoionalldadc flagrante dessa reforma eleitoral, sob muitos pontos de
vista.
O orador conclue entregando as palavras
que acaba de pronunciar c os nrgmontos que
adduziu uo crlterlo e ó. justiça do Senado e
tamhem pnt•Ucularments ó. nobre Commissilo
Mixta como mais um adminiculo pam n so·
luçãc da questilo que lhe está affecta sobre o
seu Estado. .
O SR. PnE,IDENTE - Acaba de chegar á
Mesa um tolegramma .do Sr. Salvador Fe·
liclo dos Santos, de Diamantina, communi·
cando tor fullecldo bontem o nosso lilustro
colle•a Dr. Joaquim Fellcio dos Santos. De
nccordo com o Regimento e com os estylos
vou consultar o Senado sobre si quer interromper os seus trabalhos, como domonstracção
de posar pela perda do sou venerando e illns·
tre membro.
0 SR. CRISTIANO 0TTONI-Peço O. palavra.
O SR. PRESIDENTE-Tem o. palavra o nobre
Senador.
O Sr. Orlatltlano Ottonl Creio, sr. presidente, que, visto a natureza
do assumpto de que vou fnllo.r ao Senado e
na fórma dos estylos, devera ter tomado a
palavra antes de encetar-se ~uaiquer dobo.·
te· todavio., quando Ia pedtl-a, jó. estava
lnsoripto o ltom•o.do Seno.dot• da Bo.ltia e niio
me oro licito preterll-o
Um teiegrnmmn rla cidade do. Dinmnntina,
Estado de Minas Gemes, declaro que hontem,
lts 10 horas do. manhii, lillleceu no.quella cl·
dade o nosso distincto collega Dr. Joaquim
Feliclo dos Santos. O telegramma, publicado
nos jornaes; Jbl lambem dirlglilo t\ Mesa do
Senado. Esta missivo. tolegraphlcn, coinci·
dlndo com as noticias po.t•tlcularcs, que ti·
nltnm os amigos do nosso collega, do estado
desesperador da sua moieatio., nilo permittem,
lnl\llizrnentc, por ~m duvida o. nuthcncl<lnde
do telegro.mma. Julgo, por isao, do meu
dever como compatriota ao lllustre finado
e como representante do Estado de Minas,
dirigir oo Senado algumas palavras o pedir,
cm homenagem ao nosso ffilleoido oollega, a
demonstrnçiio do coatume,
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O Dr. Joaquim Fellcio dos Santos ora
membro do uma r•milla jit antiga c multo
consldet'1J.• 1a na cidade do Diamantino c em
todo o Estado do Minas; era irmilo do actual
Bispo da Diamantina, um prelado que se Im·
põe no rcsp•·ito de quantos o conhecem por
suas virtudes (apoiados), pela simpilcldn<le
do sou viver, sem o menoL' tiLUsto, empre·
gando a quasi totnildado das t•cndas da mitro.
no exei•cicio da inesgota vel co.ridude com
que minora os solfrimentos daqueiia popu
Iaçiio ; vnrilo opostollco a quem, si o Se·
nado P'"m"llo, dirigirei dcstn tribuna meus
respeitosos cumprimentos do comlolcncla.
O Dr •.Joaquim Feliclo dos Santos, foi democrata toda a sua vi•!a, desde os bancos da
escola.
Coilaborava com o antigo partido Jihernl
no tempo do lmpot•in; mas este partido, como
se sobe, teve sempre dlvm·sos matizes: tlnho.
um matiz republicano, tinha monarchistas
mais ou menos constitucionaes, e lambem
que, em determinadas occun•encins. serviam
cortezõcs de intermedinrios entre n opposiçiio
ltbernl e a astuta politico. do segundot•einndo,
Foi jornulista por alguns nnnos na cidade
do Diamantina e seus escriptos tinham sempra a cor democratica.
Deputado em 1803, nchnnrlo-se no poder o
partido liberal, e sendo presidente do Consellto Zacbarins de Góes, elie, que niio se
subordinava em tudo ao programma dos
libornes da epocha pot•que era republicano,
Iniciou na Camara dos Deputados umo. pro·
posição tendente a reforma constitucional
para tornar temporo.rio o mandato de Sena·
dor e dependente exclusivamente do voto
popular sem intervenção do lmpet•o.nte.
O SR· CoELHO RoDRlGUEs - Duas medidas
tão libet•o.es ·como. importantes.
O SR, CI!RISTioiNO 0TTO~I- Esse projecto
não foi julgado objecto de delihernçilo, tanto
estavam suas idéas adlan tadns em relnçiio no
partido .a que se ucbo.va ligado.
Reduzido por muitos o.unos ó. vida privada
o Dr. Joaquim Felicio dos Santos, nunco.
deixou de prestnr bons serviços no seu paiz ;
occupou-se longa.monto, din. e noite, manu
diurna ct noctur!'la consultando os mestres,
na orgnnisnçiio de um projecro·de codigo civil,
que, com outro, devido ó. i!iustrnçiio de um
membro do Senado, estó. sujeito o.o exame do.
commlssiio,
Eu niio sou competente Jlllra o.preclo.r o
vn lor sclentiflco dnquelle trabalho, quer o.b·
soluto, quer relativo.
0 SR. COE!.IIO RODRIGUES- Tem multo Va•
lor sclontlflco.
0 Sn. CJJRISTIANO OT'i'oNI- Entretanto, O
fucto apenas de ter o Dt•. Joaquim Fellclo
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dos Santos empregado annos, os melboros
nonos da sua vida, sem nenhuma oncommen.
da do governo, sem nenhuma promos.a de
recompensa, em trabolltnt• par,, preencher
t[o senslvellacuna da nossa logislaÇ[o, este
facto apenas honra a sua memoria. ( Muito

"

llsse acontecimento, Si'. pre•hlente, n[O
enluta sómentó uma famllln d!Rtlncta e cre•
dora, J'Or muitos titules, do respeito em q'ue
ó tl•la e cujo chefe ó um dos mais nota veis
prelad'os da Igreja cathollcn pela sua pie·
dado o pelo seu saber: enluta, posso at!lrmalbcl)l ) l
o, todo o Est·•do de :Minas, e enluta certaEm 1887 ou 1888, ainda vigente o gover- mente a l'epresentac!to nacional.
no monarchlco, foi o Dr. Joaquim Fellclo dos Conte,•rnneo, qua.si do mesmo campanario,
Santos incluldo em urna lista triplico para amigo pessoal, dlscipulo, admirador do grnn•
preenchimento do uma vaga no Senado do 1m- ola talento, e ainda mais, do grande ooraç[o
parlo, e nOCo sei si por alguma allusiio foltn do Dr. Joaquim Fellcio dos Santos, n!to posso
na imprensa á possibllldodo do elle ser osco- fnrtnr·me ao dever de monire.tar, porante o
Jhldo, acudiu lmmodlatamente declarando Senado e perante o paiz, os sentimentos de
pelos jornaeo, facto uni cri nos nossos annoes pezar, que me invadem a alma .
que embora fo!se escolhido pela coroa, as Sr. Presidente, recordo me de que Eugenio
suas oplnlilesnOCo lbepermlttlam tomar assen- Pelletan, traçando os contornos do grande
vulto que se chamou Lamnrtlne, naquelhl
to no Senado.
Creio ttue este escrupolo noblllsslmo era, linguagem quasl divina que 1\ozln I'OViver
entretanto, exagerado.
o esplrlto de Platõo, dizia que Lnmartlne tiAcredito que o republicano obediente ao nha a sua f••onte coroada por um triplica dia·
governo vigente no seu palz, e qno tem mais dema, de orador politico, de bistorlndor e de
ta na evoluÇ[o, llmbora demorn•la das ldéas poeta.
·
do que no emprego fulminante da foroa, Acredito, Sr. Presidente, que tenho por
po~la oem prejulzo da sua ró politica, ser mim a verrla<le da c1•itlca o te1ocl a justiça
membro do Senado. ( Apoiados ) •
da hbtoria, afirmando que o Dr. Joaquim
0 Sa. COELIIO RODRIOUEs- E continuar a Felicio dos Soutos era aureoladopot• uma trl·
plico .coroa : n corôo do homem do Jettras, a
trabalhar aqui pelas suas ldéas.
corôo do historiador e a coroa de bomem de
OSa. CAMPOS SALt~s-E com mais et!lcu· scienclo.
ela,
Foi enriquecido por estes dotes que elle
0 SR. CIIRISTIANO 0TTONI - Isto, porém, Iniciou depois de'I850, data da su,n formanada tira do caracter noblllssimo e do merlto tura, a cnrrelrl politica, com o. calma. com a
do desinteresse do Dr. Joaquim Fellclo dos superioridade de um espirita penso.rlor, o.com·
ponhando as correntes pacificas da politica
Santos.
Eleito membro do senado Federal, vtmol-o nacional, retrnhlndo-se toda a vez que o mo'd d
1
menta politico fosse tal que a olfervescencin
aqui• já aIque brn d pe Io. 1 a e e pe n mo1es· das paixões nOCo désse lo"nt• ao trabalhador,
tia, nOCo podendo, por Isso Frestar ao palz
• i
1 1
os serviços, que podiam cnbet• na sua lntelll- ao grande operaria da poli I ca nac ona •
gencio., ·
Democrata, allstou·se nas fileiras mata
Ha rlous o.nnos nOCo 0 vlnmos, 0 0 seu P••· ndio.ntadas do liberalismo no lmperlo. Foi
a - d
eleito deputado em ISG3; e uma vez no reso.men to é o. ultl ma con rmaçao e que 011 0 cinto dos representantes da nnçilo, a primeira
niio comparecia ao Senado porque lhe era vez que teve de manifestar-se, lbi armado de
impossivel,
1
eommemorando assim cm rnphlos. traoos um projecto consignando as idéas rad caes
o merlto do collega que perdemos, requeiro dessa fracção mais adiantada do partlrlo llbe•
ral, pronondo o. abolição do Poder Moderador
que 0 Senado, como coatuma, em uemons1ta• ·e a aooifoilo da vltlllloledade do Senado.
Cito do seu pezar, suspenda o. sess1to. (Muito Cedo as deslllusões cavaram· lhe o cornç!to.
bem),
·
O seu projecto nilo foi julgado digno de de·
liberação. Ou desalentado, ou desllludldo do.9
O Sr. Goncnlve11 Chnve10-Sr. homens pollticos que dh•lglam ó partl~o no
Presidente, não posso deixar de solicitar do qual estava filiado Jevantou,em uma modosta
Senado um ndltnmonto no pedido formulado clda<lo do norte de Minas, o. tenda do partido
pelo honrado senador, roprosontanto do Es- l'OJ!Ubllcano. Redigia o j9rnal ·Jocquilinhonha,
tado de Minas.
onile as qu111idades do sou osplt•lto de homem
A dolol'Osa noticia com que ltC\lo mo sontl politico o do polomlsta sallentlirnm·se do um
abalado no pet•corJ•or os jot'ltoos da manltit, modo notnvel, espirita fino; penetrante, anaestá, infelizmente, confirmado ~r uma com- lysta dos fltot?s, deduzindo todos as BUIUl conmunlcnçiio oficial falta por V. Ex. ao Senado, sequenclas e julgando-os pelos preceitos,
do possamento do lllustre brnzllelro Dr. Joa- pelos prlnclplos, que entondlndevlam t1.Irlgir
quim Fcliclo dos Santos.
,.,11 politica no palz.
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Retirou-se da vida' activa politica o expon· SI nii:o é, Sr. presidente, a blographla, que
taneamento, como acaba de reforh• o nobre faço do illustl'O morto, a sua vida é conhecida
Senador por Minas, JiJl eleito Senador, proco· no pnlz, os seus feitos, como homam do ta·
dondo de modo digno o lncompnravel.
lento o como patriota, estam na meinorla de
Entregou-se tambom, S1•. presidente, aos todos.
t1•abalhos de gabinete o, como disse, nesses E elle, Sr. presidente, posso dizer, teve
dlstlngulu·se como homem do lettms, como uma suprema consolaçüo-foi a de dar o ui·
historiador e como homem do sclouc\a,
timo suspiro e ropousa1• na t01•ra, em que viu
Como homem do lettras, as suas prorluc· a luz. (Muito bem,)
ções-o Acoyaca,a blstoriadoanno do 2.000- Como eu já disse, nii:o 6 sómente o Estado
o col!ocam, na critica, no pensamento dos de Minas que chora. que prantea a morte de
bomeos onteod\dos, em um dos prlmetros lo· tão dist\ncto cidadii:o; 6 o pnlz Inteiro ; o a
gares entre os nossos lttteratos,
patria tem motivos sobejo; para, neste mo·
Como historiado!', tem uma obra monumen· menta, curvll.l•-se diante da sepultura do
tal e Infelizmente pouco conhecida no n.sso grande morto,
palz; é a Historia do .lluniciplo de Diaman· Em additamente ao que foi requerido pelo "
tin;~rece pelo tl''ulo
daobr•,quo o seu •utor meu lllustre coUeg~ de representação, peço
'
~
~
.á v. Ex., Sr. presld•nte, que consulte ao
limita-se a um circulo acanhado do interesses Senado se permitte que a mesa, dirigindo-se
ou de relações.
a familla do Dr. Joa.quim Fellcio dos Santos,
Nilo, Sr. presidente, naquella obra estiio lhe t1•ansmitta as condolenclas do todo o
todos os anceios do coraçüo brazl\e\ro, todas senado. (Muito bem; muito bem.)
as aspirações da alma nacional, do sombrio
tempo do despotismo colonial.
Ninguem mais pedindo a palaV!'a, é postas.
Ello levaiíb todos os problemas sooiaes,que votos e unanimemente approvado o requeri-.
deviam Interessar a sociedade o estuda-os, manto do Sr. C, Ottonl com o addlto.-;
analyss.-os, resolve-os com a firme>a de manto do Sr. Gonçalves Chaves.
estadista e á luz da historia dos povos cu!- O SR. PRESIDENTE designa para a ordem
tos.
.
.
do dia da sessão seguinte:
~tas aspirações, COI,!IO elle previa, na nar·
Discussão unlca da emenda do Senado á
rs.tlva e na moraUsaçao dos tactos, essas as· proposição ola Camaro dos Deputados n 7"
pl~ações tlve~am seu coroamento no poema de 1804,. que autorlsa o Governo a Ó.brir ~o
ep1co convertido em tragedla da lnconftdencla. credito extraordinarlo ela quantia de· .... ,
llllnelra.
. 2.090:135$872 para occorrer ao pagamento de
O despotismo colonial, com a sua polltula de.-pezas por conta da verba •Torras Publicas
do cego, pensou que, algemando os ~ull;os dos e col.m\saçilo», emenda a que aquellaCamiU•a
patriotas, votando-os uo extermlmo no con· niio deu 0 seu assentimento·
tlnente afl'icano, derramando o sangue de
_
'
• ·
,
•,
Tiradentes, havia esterU\sado a sementeira, Contlnuaçao da~0 ~l>CUssiio do proJecto do
·onde germinaram estas aspirações e de onde Senado, n. 50, de ISOo, que regula a premomais tarde ellae desabrocba1•am com a çilo dos juizes do Tl'lbuna1 Civil e Criminal ;
mesma força com que a fior desabrocha da I" dlscussii:o pos projectos do Sanado.:
planta.
S
, to
N. 48, de 1895, concedendo á Irmandade
. Como homem de se1encla, F· Pres\ 1en . • da Cruz•los Militares troa lote!•las de mil
ah.l esl!l.o aeu tr~balho-a coclz{lcaçao do dz- contoe de réls·
rcllo czozl bra:ilezro.
'
Quaesquer que sejam 08 800601 que os espl· N. ~7 1 de 1805, elevando osvencimentos do
ritos oultos notem nesse trabalho, elle é urn escrlvuo e do meirinho da auditoria de Mavasto e auperlor.reposltol'lo de doutrinas ju· rldha.
rldlcas appllcadas ii nossa actualldade,b con· 3·' dlscsusilo do projecto do SenJ.do n. SS,
dlçGes de nossa clvlllsa9ii:o.
de 1805, que concede o cada uma das filhos
E' um desses tl•.,ba1hos...
do Dr. Elyseu de Souza Martins, DD. AdoO S!t, CoELI!o RODitlOUES-De longo fo· lalde, Rita, Dolores e Estber de Souza Mar·
lego.
tlns, a quantl~ do •10$ mensaes;
O Sn. GONQALVES CHAVES , • ,que oxlgem ~·· d\souss[o dns proposlçúes dn CamÓ.ra
talentos de etolçilo e uindn mal> um amor dos Deputados:
raro ao t1•abnlbo, uma applicnçilo •ói•In da N. 8, de !805, que autorlsa o Porler Ex·
actividade, que servem para coroar, com ocutlvo a conceder ao cabo de esquadra rotbr·
multo brilhantismo, qualquer exlstencla af· mado, Am~I'O da Costa Soares, a pensii:o diaplicada ao estudo e actlvldndo lntollectua • ria de 1$000, som pra.Julzo do soldo, que já
(Muito bQIJI,)
·
J>el'cebo, do sua retbrma;
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N. 3·1, de 1805, que concede a o. Francisca N. 72, do 1805, que manda transferir do
Am111io Blttencourt Cardoso a ponsilo annunl quadro do exercito e incluir como eJl'ectlvo
em um dos co<•pos militares subordinados ao
do 1:200,SOOO;
N. ao. de 1805, que concede n D. Maria Minislorio ·da Justiça o Negocias Interiores
Llns Vclloso do Sllvoiro, lllha legitima do o alferes do oxe1~ito Renevenuto do Souza
Capitiio de Artllharln.li\ fallccldo Pedro Vel· Mogalhües.
Joso ela Sil veil•a, a pensão de 100$, mensnos;
N. 53, de 1805, que autorisa o Podei' Exe· Lovantn-so a scssiio n I l/2 bora da tardo.
cutivo a conceder ao 1' official do Bibliotheca
Nocional, Oiympio Ferreira :las Neves, um
anno do licença, com ordenado, paro tratar
de sua saudc;
.
N. 58, de 1805, que autorlsn o Poder
132" SESSÃO E!.Í 23 DE OUTUDRO DE ]805
Executivo o conceder no engenheiro cl vil
Josó Dias Delgado de Cnrvolbo Junior, lente
Prcsidcncitt do S1•. Manoc~ Victorino
do Externato do Gymnasio Nucionni e profcs·
sor do Collegio Milita~•, um anno do licença,
com o respectivo ordenado, parn tratar de· SUl!MARIO :- Ab01•tnrn dn sos,ilo - Loltnro
0 npprovnçuo _dn. nc~n- li.:_:~t>ICDIEN'l'B- Pn.sua sn.ude onda lho convier •
•
'
t
i
p
d
rcccr
- Votar;uo 1ln roclncçno dn. emendn do
N• ~0, de 189a, que au or sa. o o eT Srmndo (L propoRicii.o do. Cam!\rl\ do11 Deputados
Exe~JUtiVO o. conco1er a Jullo Trn.jano de
n. ·18 tlo 1805- Dl:1ccH'aos do11 Srs. li"ranchco
Moura, director da. 4n seccão do Museu Nnclo- !\Inclll\do o Viconlo l\Cnchndo- OltnEM no DIA
nal e do Labora.torio Anntomo-puthologlco da
- DiAcuasíio nnlcn dn omondn do So;mdo nito
Asslstencla de Alienados, un1 anno do llconco. n~coHn poln Cnmnrn dos Dorm~nrlo" á.rroposisom vencimentos;
çao dtt m~Rmn. Cnmarn n, 72 de., H!Oa - DlsN 62 de 1895 que nutori!ill. 0 Podet• cursn elo tSr· V111.,ute ~Inchndo- h.ncorrn.man'o
~ ' ti '
d' , E 111 J ó Mo Ir
dn. fli~cussao o votnr.ao dn omondn - 2a. cllsc.xecu vo a eoncc 01 a m o os
re a cus11ão do pro~joclo dÕ Scnndo n. no de 18!)5 Junlor, 3" escrlpturat•lo dn. Alfundega do Pilu:nrso Uo:J S1•s, So,•ol·ino Violrn o Lt•opoldo
Mnmios~ urn o.nno de licença sem vencido lluihões- mm~:ndn- 8ncerrnmonto dn diR..
mentos;
cussiio o vo~n.çiio do pl'OjP.cto- ta dlsoUIIBii.o e
~. d"
• d
· ,,
1 S d .
votnçüo doi! Jli'OjActos d'o Sonndo, n11, 47 e
,... tscussuo os proJecsos ' O ena O·
48 do 1805- 3a dl~ctu11ào do-projecto do Se•
N. 39, rle 1805, queautorlsa o Governo a nnuo n. 33 d~, 1805- Discurso do Sr._Moml\ndo.r contar ao Jo tenente reform11rlo da rnc11 pnrros - hnc~rrnmo~no l]n. <,!lscllllf!U.O o
Armada ArthurWaldemlro dll Sarro Belfort
vctnr,~o ria proposiçno- 3 disenBSno dn pro•
' 1 d
r.
1 lt
' po11!çuo da. Cn.mnra n. 8 elo 1S05- Enco1•raparo. ~s etre tos .11. re,ormo., mn s o O mezos monto d::~o diaous!liio e votnçiio du propoalciio·e 28.dms deservu.:o;
;
311. di:lcuaaiio· e votaçito dn. protJolli!ll1o ctn Co.·
N. 49, de 1805, que concede peos[o n Dona "!"'" n. 31 do 1805- 3• dt.c~"ilo dn propooi·
Brazllia Augusta Pinheiro da Cunho vluva ~·o dn Cnmnrn n. 36 do IBDa- Dis~'"" d~•
.. Mnnool do Quoiro,, C. Ollom o Joao
do genern.1 Fra.nc isco ManooI da 'c unba sr
Do.rbnlho- Adh1mcnto dn discussilo -Ordom
Junior,
do dia 24.
2• dita dns proposições da camara dos
Ao melo rlia comparecem .os 44 seguintes
Deputados:
Senadores :
Srs.
N, 54, de 1895, que autorisa o Poder
Jo[o
Pedro, João Bnrbalho, J. · Catunda,
Executl~o a conceder ao Dr; Ladish\o ,Josó
de Carvalho o Araujo, medico da Hospedaria Joaquim Sarmento, Francisco Machado, Costa
de Immlgrnntes em Pinheiro, um anno de Azevedo, antonio Baena, Manoel Barata,
licença, com o respectivo ordenado, para tm· Gomes de Castro,. Cruz; Nogueira Acoioly,
João Cordeiro, José Bernarclo; Oliveira.' Gal·
tnr de sua saurlo;
N, eo, de 1805, que autorlsa o Poder vão, Abdon Mllanez, Almeida Barreto, João
Executl~o a conceder a Alcldes Catíio da Noiva, Joaquim Pernámbuco, Rego Meilo,
Rocha Medrado, bibliothecorlo da Escola de Messias de Gusmiio, Rosa 'Junior, Coelho o
1\llnas do Ouro Preto, um nnno de licença, Campos, Severino. Vieira,. Vlrgllio, Damaaio,
com o respectivo ordena<lo, para tratar· de Eu~enio Amurim.- Domingos Vicente, Mnnoel
sua sau<le on,Je lhe convier ;
:,,
do Queiroz, Quintlno Bocayuva, Lapér, Lopes
N, 70, do 1895, que uutoriSIL o· Poder Trovão, E. Wandenltolk,,c. Ottoni, Paula
Executivo a concodor a Antonio Loonilrdo ele Souza, Mo1•aos Bnl'ros, Campos SaUos, Leopol·
Menezes Amorim, i' escriptumrlo do Tbosouro do de Bulhõcs, Joaquim de Souza, Jo<UJulm
Nncionnl, um onno de licença, com o raspe· Mnrtinho, Vicente Machado, Arthur Abreu,
ctivo ordenado, pal'a trotnr de sue> sande onde !Moves Juniol', Julio Frota, Rllollllro Bnroel!os
e Pinheiro Machado.
'·'
lhe convier 1

SESSÃO E~i
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Abre-se a sessii.o,
E' lldt\, post~ em discussilo A sem debate
approvad~ a neta da sos;[o anterior.
Deixam do comparecer, c•1m c~ usa partlcl·
pada, os Srs. Gustavo lticltni·d, Justo Cher•
mont, Pires Ferrelrn, Coalho Rodrigue<, l'or·
rlia de Ar~ujo, Gil Goulart, Arlstide• Lobo,
Gonç~lves Oitavos, Generoso Ponco, Aquilino
do Amaral o Raullno Horn; e Eem cli~ os
Srs. Almlno Alfonso. Leite e Oiticica, Lean·
dro Macio! c Ruy Barbosa.
O Sn. I' SEcn.GrARlO da cont~ do seguinte
EXPEDIENTE

DE 1895

177

N. 80-1895

o Congresso Nocional decreta :
Art. 1.' Fie~ o Poder Executivo aut.oris~do
a abrir o credito supplcmenta~ de 81\l:OOO$
ó. vet·ba n. 4 do nrt. o• da lei n. 2M, de 24
de dezembro de 180·1.
Art. 2. • Rovogam-se as disposições em
contrario.
Camara dos IJ<>.putados, 22 de outubro de
1895.-A•·t/nn• Cesal' Rios, i• Vico-Prcsidente.
-Thoma: Delfina, 111 secretario. - Auuuslo
Ta-oares do Ly1•a,(3fl, servindo de 2n secreto.·
rio).-A' Commlssão de Finanças.
N. 87-1805

11

Oillclos:
Do Sr. Senador Pires Ferreira, de hoje
O Congresso Nacional resolve :
communicando que, por doente, deixa de com:
Artigo unlco, E' o Poder Executivo auto•
parecer aos ti•abalhos do Scn<Ldo.-lntelr~do
risada a. conceder ao officinl do Contencioso 1:
Sete rlo I' Secretario da Cnmara dos Depu' do Thesouro Federal, Dr. Arthur Vieira
todos, <le hontem, romettendo as seguintes Peixoto, um anno de licença com ordenado ;
revogadas as disposições em contraria.
PROPOSIÇÕES
Cumnra dos Deputados, 22 do outubro de
1895.-ArlhUI'
Ccsa1' Rios 1' Vlce-Presidente
N. 81-1895
o "- 1'lwma= D•lflno,
1' secretario.- Auuusto
Tavares de Lyra (3' servindo de 2' secretario).
Emenda da Camara dos Dcp1Hados ao projiJ ..
A' Commissiio de Finanças.
elo do Senado que 1·edu.: a tl'Cs mo.:cs o
1wa::o oslabclscido no pm•agrapho unico do
m·t. 90, da lei n. 35, do 28 r/a janeiro do
1892, para duraçllo das

N. 88 - 1895

incompatihilidadt~

definida.-: no referido arligo

O art. 2.• Substltua·s~ pelo seguinte :
Ar t · o~· , Fi ca revogada a 101n, o28, d0 8 d0
Janeiro de 1892.
Camara dos Dep•ttados, 22 de outubro do
1805.-Arlhur Cesar Rio.<, !• Vlce·Presiden•
te.-Thoma; Delfina. l• Socrctarlo- A«u~<sto
Tavares tlc Lyra, (3' servindo de 2" Secreto.rio). A' Commjesilo de Justiça e Leglslaçilo.
N. 85- 1895

O Congres•o Nacional decrota:
Art. 1.• E' o Poder Executivo autorlsado o.
contractar, por cinco annos, com a campa·
nbia ou particular, gue melhores vantagens
o1Tereccr, o serviço ele duas viagons mensaea
dos portos do S. Francisco e Amarante, no
rio Parnahyba, no da Tutoya. no Estado do
'Maranhão, ató á quantia de 2:000$ por
v!agom, oom escalns pelos sogu!ntes portos :
Thercslnn, Flores, Unliio, Curro.linbo, ·Boqueirão, Marrecas, Repartição, Santa Qulterio., Porto Alegre,Parnabyba e Arnycsos.
Ar.t. 2.• rovogam-ae as disposições em con·
rnrio.
camara dos Deputados, 22 de outubro de
1895.-MthUI' Cosa r mos, 1' vlce·prosidento.

O Congresso Nnclonalresolve:
Artigo unlco. E' o Governo autorlsndo a
abrir ao Minlsterlo da Justiça e Negoclos ln• -7'/ioma: Dolflno, 1u secretario.- ~o\t~gusto
ter!ores o crcdl to especial de 70: CJOO~. para
pagamento das deapezns, ató no fim do 'actual Tavares do Lym (3• sorvlndo do 2' secreta·
exerclclo, com o pessoal e m~terlal cln. Colonia rlo).-A' Commlssiic de Flnnnçns.
Corroccionnl dos Dous Rios; revogadas as dis•
N. 89- 1805
posições em contrario.
Camarn. dos Deputados, 22 de outubro do
1805. - At·llwl' Cesat• Rios, Jn VJco-Prcsi· O Congresso Nacional resolve:
dente.-7'homa= Do/filio, i' sccrotarlo.- Au- Art. 1." E' o Governo autorlsado a abrir ao
qu.'ito 7'avarOI cld Lyra ('Jn, servinlJo de 211 Mlnlsterlo da Marinha o credito supptemen·
ta1• de 7.010:003$250 ao n••t. 4• da lei n. 200,
àecretarlo).-A' Commlssiio do l'inançns.
Soda.do V. VI
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de 24 do dezembro do 189·1, distl'ibuldo polns
seguintes rubi'lcos:
]0:000$000
N. I Socrotnrin rlo Estado ..
10:000$000
N. 3 Quartel General ..... .
10:000$00'
N. 5 Contadoria ......... ..
5:000$000
N. 6 Commissariado Gorai.
50.~000
N. 7 Auditoria ........... .
N• 9 Corpo do Infantaria do
30:000$000
Ma.t•inha. •. , .•. ...•••.•••.•
N. 10 Corpo de ~Iarinbciros
50:000$000
Na.vo.es . ................. .
N. II Companhia do Im·a·
6:700$000
. lidos .................... .
N. 12 Arsennes . ........... . 2.950:0•15$200
20:000$000
N. 13 Cnpltnnlns rio portos ..
130:000$1100
N. 14 Bulisumento do portos
275:910$240
N. 15 Força nova! ........ ..
N•. 17 Ropartiçiio da Ca~•ta
20:000$000
Ma.ritima. ... .............•
!0:000$000
N. 18 Escola Naval ....... ..
38:588$816
N• !9 Reformados ......... .
280:000;1000
N. 20 Obra.s .... .......... ..
700:000$000
N. 23 Munições do boccn ... .
N. 24 Munições navaos ... .. 1.300:U00$000
N. 25 Motet·ial do construcçã.o na. val . .......•...•... I .200:000$000
200:0011$000
N. 26 Combustivo! ........ ..
50:000$000
N. 27 Fretes, etc ......... ..
N. 28 Eventua.es ............ · 340:000$000
------

Deputados n. 74, do corrente anno, flxnndo
em 200:0U0$000 n quantin deviria no Aimlrn.nte .Tol'Dnymo. Prn.ncisco Gonçnl vos nos
termos o. para os oiToitos do decreto n. 199,
do 30 de .Julho de 189·1
Attendendo a quo o calculo das vantagens
devidas aos officines 1!0 exercito o do. nrmada.
devo ser feito pelo Poder Executivo c niio
pelo Legislativo;
Attendondo aindo. a que o decreto n. 199
nutorisando o Poder Executivo a fazer rever:
tet• no serviço activo da A1•macla no posto do
Almimnto o Viee-Almimnte reformado Gonçalves, nponas mandou contar o tempo deCOl'rirlo da dnta da sua reforma nto a em quo
foi chomndo n serviço som nbsolu~•monte cogitar do pagamento de vantagens durante
esse tempo, com~ sori!' lndlspensave\,pois que
as vantagens ~Suo dttrerentes, confol'me ns
Commissües que exercem os officlaes gcnernes;
Attcndondo tlnalmente a que, segundo se
evidencia do discussiio do projecte ( hoje lei
n. J99), a contagem do tempo do reforma sómente p1•oduzlria o cffoito de augmentar as
quotas coso o Almirante Gonçalves se reformasse; segundo diz:
E' de porecer que o Senado não npprovo
aquolla proposição.
Sala das Commissões, 11 de outubro (le

Art. 2.' Revogam-se. as disposições em
contrario.
Camara dos Deputados, 22 do outubro rle
1895.-Attltur Cesar Rios, Jn vice-prosidente.
-T/10ma: DelfillO, I' secretario.- Aug!lsto
Ta-vares de Lyra (3n servindo de 2o secrctario).-A' Commissiio do Finanças.
·

A Commissão do Mar!nlta e Guorm estn de
nccordo com 0 pa.recer supra, em 14 do outubro do 1895.-J. Neiva.- Almeida Ba••reto,

'

7.610:093$256 1805,-J, Corrúa de Araujo.-A. Cool"o Rodrlguos.- J. L. Coelho c Campos.

N. 90 - 1895
O Congresso Nacional resolvo:
Art. i." E' concedida a D. Rosa dn Cunha
o Silva, viuvado tenente do exeroito Alfrodo
Silva., morto em defeso do Republica na to·
rnado da ilha do Moc•nguô, no dia 21 do
dezembro tio 1893, a pensão annuu! de
I :200$000.
Art. 2. 11 Revogam-se o.s disposições em

contrario.
Cu.maru. !los Deputo.dos, 22 do outubro de
1805.-Att/r.ur Cesa•• Rios, i' vlco-pt•esirlento,
-Tiwma.: Delfina, ] sccretario.-Auyusto
Tavares rlc Lyra (3 sm•vindo de 2<~ secreturlo.-A' Commlssilo do Finanças.
O Sn. 2" SEcnETAt<Io lô o vno a imprimir
pom entrar na ordem do ditt o seguinte: ·
11

11

PARECER N, l96 DE 1895

..

,

A Commlssiio do .Justiça o Logislaçiio ó. quo

'foi pl'Oscn to a 1Jropos!çüo ·da ·camora dos

-E. 'Vandanholh.-Pires Ferreira, 'Ucncido.

As Commissilcs <lo Justiça o Legislação, e
de Marinha o Guerra, faliando sobre o Proposição da Camara rios Depu rodos, n. 74, do
corrente anno, que fixa em 200:000$ a quantia rlevida ao Almirante Joronymo Francisco
Gonçalves, nos ter?los c para os cffvitos da lei .
n. 100, de 80 de ;ullw de 1§94, são do parooor que o Senarlo negue seu assentimento á
essa Proposição.
'
Do accorrlo, a Commissiio de Finanças nada
mais o.ccroscentaria, si nüo lhe corl'esse' o dever do estudar e expor o assumpto ainda
peln. fu.ce que entendo directamente ~om o
Thesouro da Uniiío.
A lei citado, não .havendo crendo direito
novo, só devo ser observada do conformidade
com "'doutrinas ll.lioentlldoa e a sua lett.ra
clllra, PO,I'f•itami~nte intolliglvol :o, nestes
termos, put!e sm· ln terprotrulll do modo a nutorlsar o quo pretendo n . Proposição da Camnra, accentuant!o essa divirta do Thosouro
cm lavor doquel!" Almirante?
'
E' o quo urge decidir-se, encarando o nssumpto, poJo· monos, por duas do suas·faces;

••
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mais saliontP.s: -a flUO se reforo ó. intelligencia, si vne agir no passado na intonsid:Ldo
a que ó levado, o ató onde, dado o caso, pódo
posar sobt•e as dospozas publicas.
Felizmente a Com missão do v'inanços tom

1895

em rlisponibilidade (3), do conformidade 4 lei;
dilforindo em muito os vencimentos entre si.

E nem podel'ú. a.llego.r como o.ttenuante.

de tfio gravo falta n urgenclo. exigida no trabalho ; peis acharia desbravada a questiio,
em vista, pa.rn. o. obsc~va.ncia. du sun. to.ref11., por aquolln lucido. consulta, que niio lhe se·
muito trabalho feito, do procedonciandminis· ria dcscon heclda.
tro.tiva., determinado pelo Governo; por n.salm
Alli, o. condemnnção, que mm•ece, ó ex·
dizet• fari\ só obra, por osso bem ehtborndo pressa : e no meemo tempo domonstril-s'~ o.
trabalho ; o colho-ao da consulta do Conselho tmpossiblllilade do sor resolvido o assumpto
; Naval, n. 7.013, do 5 do abril do corrente como eUe se ncha, n.iodn. no presente,com o.
nnno, appensa no relntorio ultimo do Minis- lei tal qual escrlpta.
terlo da Marinha, que foi . dlstribuido nos
A Commlesilo do Finanças, para isto ossemembros do Senado.
gumJ•, recebe o quanto disso o Conselho Na·
A Commissão invertoró. o. or•lem natural vai, na consulta citada; e tmnscrevondodosso.
das faces oxpressns, em que o ossumpto •leve consulta o sulllciente dil prova plena do que
set• a~recindo, preJerontomento.
avançou.
I. E111 referencia d divida: A Ropa.rtiçüo Diz a consulta :
Fiscal da Marinha, informando a respeito,
Admitia-se em primeiro Jogar que o citadeixou vieivelmente perceber-se sua copnr·
do
decreto n. 19~ consignasse claramente o
ticipaçiio em favor do aggravamento das dos·
pezos publicas, quando dou como theso que direito do Sr. almirante Gonçalvoe O. percesó em duos situações podia ncbar-so o Almi· pçiio de qunesquer vantagens pecuninrias
rante Joronymo Gonçalves nos dez annos em roferontos ao tempo em que esteve retirfl.!lo
quo esteve em inactividade, por haver sido do serviço da armada ou que, pelo menos,
tal hnja Rido a intençiio do legi,lndor.
reformado, a sou proprio desejo.
Neste caso, quaos seriam ellas e porque
1•, commandando força naval, como Genetabeilas
deveriam ser reguladas 1
ral ; o
2•, commandnndo em cbafe como Almirante.
O soldo
Nilo é isto exacto : nom pela lei, tão' pouco
peloe factos, encontrou essa Repartição funilamento para ir ntó ahi,- observando menos
O pagn.mento do eoldo nos officin.es da arbem seus deveres, fazendo com que a Coroara mada fuzia-so, ao tempo em que o Sr. Gonrios Deputados fosso mal orientada, ao eetu· çalves reformou-se o. pedido ( 1883 ), pelo
rlar por esta face, o assumjlto, jiL do sua natu- decreto n. 2.105, do 8de fevereiro de 1873,
que lhos concedera um nugmento com rluns
reza esca bras o.
Pelos duns referidas situações a 1Jivida o.J. terca• partos do soldo ontiio oxistento o fixade na tnbolln n. I, das que baixaram com o
ludlda será : (1)
Na primeira, aquollu. que menor despozn decrelo n. 4 885, de 5 de fevereiro do 1872.
E estes soldos, fixados na lei de 1873, perpublica acarreta, e ó resultante do minimo
maneceram sem nlteraçiio até que foram au·
dos •encimentos, vne a 186:·100$750.
Na segunda aquolla que maior despoza pu- gmontados pelo Governo Provisorio da Repu·
blica acarreta e ó resultante do "'""imo dos blicn no decreto n. 113 C, de 2 de janeiro do .
1890.
vencimentos, va.e a 272:317$095.
De sorte que os tnbollns do 8 rle fevereiro
A Commissão não accoitn como exactos os
calculos que dão cstee resultn•Joo : (2) nilo do 1873 vigoraram ató á publicaç[o da lei de
importando, poróm, paro. o coso, a correcção 2 de ·!'aneiro do 1890, CUJa t"bolla aeo.ba de
ser n torada pelo decreto n. 847, de 15 de de
dolles. dellm do, por detalho, dar a prova.
A Repartiçilo Fiscal foi ainda mais ade- zombro de 1804, concedido novo augmento.
ante, na facilidade com quo pr.,cedcu, rovo·
ladora do esquecimento do su!Ul funcçõee :
As g>'alificaçü•s
niio só niio nttondou ás variedades de com·
missões que podam desempenhar os Generaos
Quanto ó.s gratificações que oompetin.m aos
de Mar, como 4 possi bllido.do do se acharem officlnos do marinha nossa ópoca, isto ó, em
1883, oram as Rxadns nns tabelln• q uo bai •
xarnm com o deoroto n. 4.885, de 5 de
(tl Vhlo tlocumontO!I nprosontntlos poln. Oontn1lorln.
1la ~rn.rlnhn., i\ roiJUlslt;iio dn. C.:uunrn. dos DoJ•utnllo11 1
nnnaxoa nmt pnpola.
2) Do ostudo Coito n. podhlo elo niOillliro rolntor ro•
nu1trun nK aogulntoll qunnUna, snorltlolos do 'l'boaonro :
Nn. prlmulrn hypt1thaso,., ;, ,
214:025$031
Nn llogllnUn. hYt'o&lloso.,,,.,
~1113!:1~.j57.2

(:!) Nocnso doso oonslllorn.r como tondo 11o·nclm.do
pm diHJIUnlbiUtlndo, no11 tloz nnnos, tlous mozoa o iS
olnll1 tlooorrltlos Domo rororm1Ltlo 1 o Ahnlrnnto Jllro11)"1110 UonQnlvos 'orln. do r6cobor 70:6-IS$~38 1 dndn. u.
lntolllgunol!' do quo ao aocoorro n noaoluoi\o.
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Demais, o flicto de haver a taboib• n. I do
5 do fevereiro de 1872, roferindo .. se no AI...
miran to, lixado ns seis gratlflcaçücs de quo
se foz monção, niio importa quo alie só possa
exercer o. Commissiio 1\e comma.ndo om chefe
ou comrilando de força c sc·r por o!la pago de
seuH vencimentos, não só porque muito raras
o pouco duradoras teem sido entre nós commiSsões ele tal ordem, como tombem porquo
sendo o Ahnirnnte officinl General não eslavo., nem. este\, impedido do exercer qualquer
ncracs segundo o emprcpo c a localidade de Commissilo daquolias de que r.ogita a tabelil\
seu cxcJ·cicio, e nü.o ba vendo o Congresso de .. n. 2 da Lei de 1872 pnra os officiacs Gonerncs:
membro do Conselho Naval, encarregado do
terminndo a natureza do emprego ou com· Quartel
General, Dil•octor da EÚJOla de Mamissão em relnçiio ao S1•. Almirante Gonçal· rinha, Director
Hospital, Inspector do Arvos, ;por qual das gratificações e por quo.es senal da Côrte, do
etc.
sondo que a cada uma
vencunentos o Poclet• Executivo furei o pago- destas Commissiícs correspondo
uma gratitl·
monto.
caçiio di !ferente.
Si o fizer pela com missão de com maneio em Da mesma fórma que a tabelia n. I da pro·
cbefe,alndnque segundo as tabelas de soldo e dita lei de 1872, a tabclla n. I da lei do 17
gratificações de 1872, !873, !800 e !891 c cor- do janeiro de 1801, tratando do Almirante,
respondendo, no calculo do pagamento, cada lixa-lhe seis gratificações; 3 sondo para comuma. ao espaço do tempo em que vigorou, o mando om chefe, 3 sendo para commando de
Almirante Gonçalves pcrccbcl'tl t]tJaniJ'a avt4l· força, E as domais tabellns fixam gratifitadlssima impottando cm c'lgumas centenas cao,õcs para diversas Commissões que devendo
de co11tos. Fica, portanto, subsistente uma ser exercidas por officiai General, tflmbem
duvida notava!; o o Poder Executivo, ainda podem ser desempcnha•lns pai' Almirante.
quando o pensamento do Congresso lwja sido
A tabella n. I da Lei de 13 de junho de
conceder ao referido Almirante 'Vantagem.~ pc· 1801, tratando dos vencimentos do Almirante
cuniarias attincntes ao periodo cm. que esteca como commandante em chel~. fixa-lhe Ires
reformado, além das que lhe provieram dessa gratificações diversas e não lhe marca ne·
reforma, estaria impossibilitado de lazer op- nbuma gratificação para commando de força;
ção o.rbitraria por quaiqUAl' uma das grntili· mas, ns tabelias restantes lixam gratificações
cações e, certo, usando desse arbitrio, faria para os togares de membro elo Conselho Sudespezo. pm• sua propria . responsabilidade. premo Militar, do Conselho Naval, Chefe do
Será possivel, entretanto, que se faça uma tlstado·Maial' General da Al'ma•ln, Director do
objecçi\o e que se pretenda resolver a duvida Hospital de Marinha, Inspector do Arsenal do
aftirmando que, as tabell<Ls vigentes, como os I" classe, Director da Escola Naval etc.
anteriores, só admittem que o Almirante Oc•a, exigindo-se apenas que estas commisexerça . commlssão de commando em chefe c sües sojam desempenhadas por officiai-genernl,
que, portanto, a gratificaçiio deve ser, só pódo o Almirante estat·a impedido de exercei-as e
ser, a fixaria para este emprego,» Mas a do ser pago por alias 1 Tanto não o está que
a objecçilo nilo procede, porque :
podem ser mencionados diversos casos cm
1•, a tabeiia n. I da Lei de 1872 cogitou da que officiaes com o Jlosto de Almirante teem
gratitlcnç[o do Almirante niio só parn com- exercielo commissões ~ue não a do commando
mando em chefe, mas tombem para ccmmnn· em chefe ou commondo de fol·çn; e, como um
do de força;
dos ultimas precedentes; póde·sc lembrar que
2", na primeira hypothese a grntifieaçiio o cargo de vice-prcsidonte desta conselho ,lei.
nii.o ó uni1'orme, varia.tulo segundo a com- foi eXOI'cido · pelo Almirante, nntcccssot• do
missão ó exercida a) em Matto Grosso ou actu<Ll Almiranta do quadro. Accresce que,
Amazonas, b) em qualquer outra provincia, durante longo tempo, os olilciaes som comc) cm paiz estrange1ro;
missüo percebiam apenas o soldo, Jlerdcndo a
3", na segunda bypothcse, a gratiflco.çiio gratificação, o assim succedia no tempo cm
para commando de força tambom varia con· que o Sr. Gonçalves'''reformou-so. Nostaa
lllrme a commissiio ó exeroida a) em Matto conrliçiíos, houve mais·do um ollicial·genoral
Grosso ou Amazonas, b) cm qualquer outra que vencesse apenas o·soido, entre clica popt•ovincia, o) em pnlz estrangeiro.
dendo ser mencionado o·Sr. de Tamandnró.
De sol'te que só a tabella n. I cogita de quando .lá Almirante, · · '
seis gro.tificacões, todas diverBas, para o O regimen do pagar-se apenas o soldo no
Almirante e já pnt• ahi o govm•no teria encori- olilcial pt•ivado do' commissuo, foi mantido
trado dllllouldade para deiibel'lll' na oscolbn. até que surgiu a diSllOSiçüo contitla na li" ohfevereiro de 1872,em conformidade dos para·
grnphos 3 o 4 do artigo 4' da lei n. 1.007,
do 13 do agosto de 1871, e as quaes só foram
alteradas peta decreto n. I .310 1 ele 17 de
janeiro de 1801, cu,ias tabelias foram, pai'
sua vez, revistas o nitern•las pelas do decreto n. 380, de 13 do junho desse mesmo
anno, que siio agora as vigentes.
Ora, variando nas tabeilas de 5 de fevereiro de 1872, como nas ele 17 de ,janeiro e \3 de
junho do 180!,. urafi{icaço10 do• officiacs uc·
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sorvnO[o gorai ós tabellns quo baixnmm com
o docroto do 17 do janeiro de 1801:
«Os officiaes da a1'm11da, quando desembarcados o som commiss[o, pt r motivo indopendente de sua ventado, pe1·ceberiio, nlóm
ilo soldo, um torço da grntltlcaçiio de com·
mando de força nos ofiiciaes genernes, e os
demais dous terços dns de ombnrque, eto.»
Igual dlsposi~ão foi reproduzida na lei do
13 de junho do 1801' 17-• observação gernl as
tabellns. Ao 81·. Gonçall'c.~, JlCI'Illanecendo na
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Domais a Lei do 25 de setembro de 1828 o
prohibit•ia; · lei vigente ainda e em bar·
mania com o direito militar accclto; sendo
que a revigora o decreto n. 046 de I do novembro de 1890.
No art. 5• a Lei de 1828 diz:-« As gra.tl·
fioaçõcs são annexo.s aos eX!erciciolf ou commissúos, c nü.o aos postos militares».
No art. 4' e§ unlco o decreto de 1890 diz:
-«Quando 11 algum ofilcial se declarar no
acti"t1idade, nao podm·ia succcrle1' que, durauttJ despacho do promoçiio, vencimento de
todo o tempo ou parte do tmnpo decorrido de antiguidade anterior a data do deoreto, en10 da jHIIto do 188.7 a 17 ela j«nuii'O do 1801 1 tender-se-lia quo o soldo ó devido sdmanto
"
ficas,çe sem commisstro? E neste cn.so, qual o. da data do mesmo decreto.
gratificaçiio que perceberia 1 E do 17 de ja- • Paragrapbo unico. Exceptuam-se unica·
neiro de 1801 por denote, niio sendo comman· meato os que !orem promovidos em resnr·
dnnte em chofe nem de forco, niio tendo com· mmente de preterição que tenham soffrido,
mlssiio, perceberi:c a gratificação Integral de devendo 11oste caso pag•r·se·lhes o soldo da
qualquot• daquelles dous empregos 'I ou apenas nova. patente-des•Je o dia da antiguidade de
o terço 1 J1\ so vô, portanto, que o Poder Ex· sua promoçiio ».
ecutivo esta impossibilitado do etrectuat• o Julga consequentemente a Commissíio, ftr·
pl4{nmonto ainda quando entanr/es1ifl fJUIJ dos mada o muito bem como uchn-se a doutrina.
termos do citado d(Jcrclo n. 199, do 1894,
de niio sm• tla.do a nenhum militar promo1'Csutta~:a·llt1J stJmelhante olwiaaçllo,»
vido com a clausula de contar maior antlguírlada, perceber slquet• o soldo, muito menos
as vantagens do exercicio de commlssiio, si
ll. Com 1'/J{Ul'encia d lei
não houver para isso no dect•eto di,posiçl1o
especial, tanto concedendo; o que ó inndmis·
A Commissiio de Justiça e Legislaçiio ncCdn- sivei
tirar da lettra expressa da Lei de que
tuou que a lei nos termos om que está;· niio se trata.
·
cogitando de modo algum de pagamento de
vantagens ao Almirante Jeronymo Gonçalves Tal lntelligencia que sulfragou como re·
-ao auto1·isar o Governo a revertei-o para o guiar quanto se entende necessnrio pnra
serviço activo dn Armada, no po•to do Almi- rortificnr a t•esoluçiio, objecto deste parecer,
rante, e se lhe contando para todos os cl{citos, não se impüo.
o tempo decorrido da data do sua retbrma,
Mo.s, ainda, tal intelllgencia niio decorre
nté ~ cm que fUra chamado n. set•viço-niio dá do estudo meditado, dos suocossos que prece·
direito a se lhe mpt·imir cJssa intclliacncia, deriio á fat•mnçiio da mesm~ lei.
.
que, só com ella, teria fundamento a rcsoluBom Isto o demonstro o Conselho Naval na
çilo de que se trata.
Do certo: no dit•eito militar, consagrado consulta. já citada,. e nos trechos que de se·
dcsrle ha muito, encontra-se doutrina su1l'ra- guida a Commlssiio de Finanças transcreve ;
silo esses os trechos a que ~e refere.
gnndo essa opinião
Muitas resoluções de consultas, que tinham «E si pelos motivos expostos a duvida niio
força de lei, estaboiccerom invariavelmente póde ser resolvida,mnior vulto e maior deftl·
quo a contoyem do tompo se traduziria .d- cuidado ella tomara quando se passar a lazer
?llanlo na procerloncia entre os oOicines de o estudo do tlecreto de 30 de junho de 1894.
igual patento; que a. contagem de qunlquor Compulsando os Am1aos do Congresso, o
tempo, u.n tm•ior a uma promoçü.o, com a van- Conselho Naval passa. a indng11r da. intenção
tflycm do .~oldo da nova puttmte, só. sorln. do legislndor, afim do ver si eUe cogitou das
nttonrllda, si no decreto dessa promoçiio hou- pretendidas vantagens peconlnt•ins que assisvcl' expressa a clausula, ,.,;cm ressarcimento tiriam ao St•. Almirante Gonçalves durante o
estJaQO de cerca do 11 annos em que esteve
do pretorição».
Isto niio EOdia fazer o Govet•no no cnso, por· l'Cibrm•do. Por isso que, por melo de exame
que n. loi nua cogitou do res;arclmonto do bistorico, o intet•preto conheco dos successos
protorir;iio, que bouvosso tido o Almirante que conll•lbulram para a lei, ns ciroumstanclns ospociacs em que o legislador a conceJEn•onymo Gonc;nlvos.
SI, pois, nem o soldo do Almirante lho po· de''"• lll'll~iio e fim que o detot•minarnm a
dorla. co.bot•tlm•anttl o tempo de sua iuacti'Uidaclc, faz•l·a. (Paula Baptista, § 19 da Hermeneu·
como conceder-lho ns vantagens inhcl'ontes tica. Jurldien.)
Na ~cs[j!io de ~5 do junho de 1894 er~ apro•
110 elfcctivo elr:erclelo de coJDmlsNOCN i
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sentado IÍ Camnra do Srs. Deputados o seglllnte projecto n. 5:
~ O Congresso Nacional resolvo :
Art. 1. • O Poder Executivo é autorlsndo a
ía.2or reverter no serviço nctlvo cln nrmnda
no posto do Almirante, o sem prcjuizo do
rospectivoqundro,o Vice·AimirnnteJoJ•onymo
Frnnclsco Gonçnlve~ •
.Art. 2.' Revogam·se as disposições, etc.
Indo á Commissiio do Marinha e Guerra,
esta foi do pnrocer que o projecto dovln ser
sti bmlttldo á dlscussiio o adoptado conforme
so achnvn redigido (Diario do Conoresso, do
4 de julho do 1804).
:Na sossiio do 5 de julho, a Cnmara nppro.
"\'ou sem debate, em discussão unlcn, o pro·
jacto assim como tórn redigido pelos depu.
tados Joiio Lopes, Arthur Rios, Portella e .Josci
Carlos (JJiario do Cong>·esso, de 6 de julho).
Romettldo no Senndo, é submettido, na
scssiio de 16 de julho, á 2" dlscussiio com a
emenda olfercclua pela Commissiio de MllrlniJn e Guerra, sendo rolntm• o Sr. senador
Pit'ES Ferreira (Di«>·io do Congresso de 14 e 17
do julho). O parecer da Commissiio referida
II.Bsim concluiu :
" E' de parecer que entre nn orclcm dos
trnbdhos e seja adoptada n proposlçiio dn
e>utro Camo.rn com a seguinte emenda :
A.o o.rt.l' accrescente·se: contnndo-se·lhe,
para todos os e!fel tos, o tempo decorrido da
data de sun reforma attl 11 em que foi chn·
macio a serviço pelo mesmo Poder Executivo.
PiresFcrroira, relu to r. -Rosa Ju11ior. -Joa9"im Sarmento (Diario do Congresso de 13 de
julbo de 1894). Nn sessiio de 16, o Sr. senador Neiva accode á tribuna o, declnrando·so roceloso de que n concessiio feita no
projecto pudesse de nlgumn fórma o!J'ender
ou preterir direitos de outrem, pede ó. Commissão do MnJ•Inhn e Guerra esclarecimentos
quo o venham tlrnr do. duvldnem que se encontrnva cm relnçiio ii contagem do tempo
de serviço do almirante Goncnlves.
Eaosim conclue o seu discurso: «Encarando
o nssumpto apenas com os elementos de que
dlspUo e acrn eSBes que pede, po.rece·lbo mais
acertado que o Congresso concedesse uo ulmlr~~onte Gonçalves um11 pensiio do um conto do
rtlis cm voz do fuzel·o revertei' no quadro
cll'ocílvo rln armado. (Diario do Conorosso, de
17 dejulho).•
P~~orn esclo.recor n duvida vem á tribuna o
Sr. Senador Pires Fe1•rolra, o 1Jroprlo nulo!'
da emenda e o relator na commJssiio, que rc·
apondo nestes tm·mos: <Ao nobre Senndot•
"\'onho truzor os esclnroclmentos do quc neces•
alta sobro o parecer da Commlssllo do Mnrl·
lli>n e Guerra...
,
O Senado, estou convencido, niio furli
flUeQtiio das vantagens que. poss~ au!erlr o

Almiranta Gonçalves com a contngem do onze
nnnos elo sorvJco: contagem quo só se ver i·
ficar~ no ser novamente reformado o bravo
Almlrnnte, do quo lho resultará. pelo com·
puto das quotas, mnls conto o oitontn mi·
róis mcnsnes ....
' < 0 S!t. AL~IEIDA BAnRETO-Cento e SOS·
scnt<L mil réis.
«O Sn. Pnm; FEmtEJM-Não acho que
sejn multo parn um homem que vao occupnr

o lagar rfe cbofe da. sua clnsse o que moi'dCO
viver com certa a.bastnn,;n. nos ultimas nn·nas

do sun oxistencla.,. S. Ex. lembrou, como
alvitro hnrmonlsndor, em vo1. da rendmi>Biio
do Almirante que se lho déS>c uma pensiio,
Relevo· mo o nobre Senador discordar do seu
modO de pensnr... O Almirante Gonçalves
nüo foi eontractado pelo Poder Executivo para
debc!lllr a rovoltn; niio estimou os seus ser·
viços em uma corta quantia; niio foi por di·
nhoiro que alie se bateu; porém sim pelo
amor da causa que defendia, pelo patriotismo
que lho lnunrlava n alma, o coração rle bra.
zllciro amante de sua Patt•la o da lei (Diarios
do Congresso, de 17 o 20 de julho do 189-1).»
Tambom acode no debnte o Senador Rosa
Junior, membro da commissüo de marinha e
guerra, que se considero no. obrigação de
justificar o sou voto o a suo. opinião. Pnra
assim proceder faz, em rnpidos trnços, o historioo dn situação em que se enoontJ'OU a Ro·
publica quando lançou miio dos serviços do
Almirante Jeronymo Goncnlves e concluo re·
cordanclo os precedentes abortos em idon ticas
condiçúos e som a circumstllncln excepcional
da necesB!dndo do t•oconhecor o recompeRsnr
um tiio alevantado serviço como o que acaba
do prestar Ii. Pntrln e II Republica o illustre
oficial da Armndn (Diario do Conurcsso, do
17 de julho).
Nn sessüo de 17 encerra-se a 3• discussão,
sem debate, o nn sessão de 18 siio ndoptndos
projecto A emendn nflm de serem devolvidos
a càmnl'a ( Diario tio Conuresso, de 10 de juhol).
Na sessiio de 25 de julho de 1894, é approvndn pela Camnra dos Sr>. Deputados, sern,
debato. u omencla do Senado (Diario do Con·
grcs,•o do 20 do julho) c, subindo o projrcto ó.
snncçilo do Sr. Vlce-Prrsidonto dn Republica.
ó pu~!lcndo no Diario Otlicial, de I do agosto,
o decreto n. 100, de 30 ·a e julho de 189•1.
Dn dlscussüo havida no Senado n respeito
dn emenda do Sr. Plrcs·Fot•relrn, dos discur·
sos do proprio rolntor-.do pn1•ecor dn Com·
mlssiio do Mnrlnhn' o Guet•rn ll!los Senadores
Noiva o Rosa .Junlor deprohende-so que niio
foi o ponSilJnOnto dn '·ornondn conceder vnn·
ltlgon~ pecuni,.rJns no S1•, Almirante GonçJli·
vos, como si estivesse em orrectlvo oxcrclolo
do logo.r do commnndanto em ollofo, ou do

•
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qualquer outro, dlU'nnte todo o tempo da sua
reforma, mas tiío sómonto, proporcionar~
lhe vantagens pecunial'ins quo :::e veri11carinm
em I'Oinçi\o no compu to das quotas d<lpois da
nova 'I'C{orma, isto é, quo.ndo o Sr. Almirante
Gonçalves viesse nov:~mcnto ou a pedit• t·eJ'ot·ma ou a ser rclbrmndo.
Para quo houvesse logn.r no pagamento do
vencimentos, como si ollo ostlvosso cm oxereicio de emprego, fosso qual fosso. CI'a. mister
quo tt lei ciaJ•nmonto o ordenasse, por isso
que a contagom no tempo du innctividndc,
sendo um beneficio decorrente ou result.~nto
de uma. tlc~ü.o logn.l, nilo pó«le constituir-se o
fundnmonto d:~ satisfaeito pccuuinria.
Dando termo no tralJalho, a Commissi\o de
Finanças ; considerando tÚ<lo qunnto licn dito

e mn.is:
i' Que, fartamente j;i o Po ler Legislativo
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E' li<ln., posta a votos e n.pprovada o. redacção. fino.! do. emenda do Sena<lo IÍ. propo,içüo
do. Camo.ra dos Deputados n. 48, do 1805, que
di~ novo. org-o.nitso.çü.o o.o Corpo Diplomo.tico,
cujo. dlscussiio ficou encorrntlo. na sessilo nn·
torior.
O Sr. F~·nnci01co l\lnchndoSr. Presidente, só hoje me vieram as mitos
as informações que pedi, por intermcdio da
Mez~t, no governo sobre o. noticia diL invasão
do inglczcs no. Goyo.na Brnzlh. it·n., nns regiões
do Rio Brnnco.E' meu dever, portanto, o.pro·
sentai-as no Senado, desde que os escrupulos
que podia tet• sobre n. ma teria por entender
com ns nossns relações intorno.cionaes, desappn.recemm, visto terem sido as mesmas
inrormn.ções puhlicn.do.s antes mesmo de serem lidas no expo•liento desta C•sa.
O Sn. Go~tES DE CAsTno- Som que o Se·
nado n.utorlsasse a publicn.ção.
0 S!t. FRANCISCO MACHADO- Assim, jó niio
comettorei lmprudencia fazendo sobro eilas a!·
gumas reflexões, e des1le que quem llB po<lia
thzer, ao tct• conhecimento del!us, j~ as fez,
niio serei eu agora. quem mo eximo. de, por
minha vez, fuzel-as.
O Sn. PtLEStnENTP. - Devo declarar ao
honrado Senn1lor que a publicação não eo foz
sob responsobilidade da Mcsn. ; foZ·Se por ini·
clo.tivn. do governo.
O S!t. FitANCtsco MACHADO - Eu ia prevonir o. observação com que V. Ex. me
honra, ileclarn.ndo que esta publicuçiio foi
feita. no Dh~rio 0/ficial e nlio no Diario do

remunerou no Almirnnte Je•·onymo l'rnncisco
Gonçalves, quando o reverteu a c\:lsse activa
com dous posto.'i de accesso, tendo sido, por·
tanto, os serviços, qunosqU••r que sojam, peln
sun lmportancia, em Jll.vor da ordem e dos
poderes constituidos hom lembrados ; Jacto
que so trnduz, em qunnto Yivo, D ainda sem
cxorcicio de (uncçlfo al11Uma. na percepção de
vencimentos ao mez de 2: i31$72-l ou annnnl·
monte de 25:580$1JDB, quando a não se lUL'I'tir
dado o mesmo facto, apenas est.1.rin. no goso
do soldo dtL reforma mcnm· de 800$ mensae.<~:
e depois de morto, em pensionar o Esta•lo sua
fumilht, niio com a inslgniftonnte metade
desse soldo, mas sim com a pensão de 12:000$
annuacs (•) ;
2.' Que esse Almirante, deve esposar o Con.f,resiio.
sentimento de patriotismo. qual o dosoreve As informaç~es que obtive, não só niio vem
o coronel Lakanal (5) quando assegura que o attenuar as apprehensõos que em mim des·
•lavor da honra militar impúo, '"''vir a palria pertaro.m os telegrammas vindo de Belóm,
pm• ámor llclla, o ter·so com.o su{ficientcmento coma nté na torno.m mais graves~
recompensaria só pela círcu-m.stancia do a /laccr Niio ó já em virtude da noticia dada por
bem saruido, e niio se julgar prejudicado por aqucUes teiegrammas quo cu des~jarht cha·
ni\o eatender-se ainda mais do que ja foram os mar~ attençiio do governo federal para
f~>vores que !'ecebera:
aqueila região do extremo norte, porque, so
E' a CommissOCo de parecer que o Senado ató enti\o o que aqui referi foi devido aos te.
Legrammas que so basearam em informações
negue apoio á Resolução tliscutida.
pessoaes, sem a autoridade official, agora o
Snla d!ls comm!ssões, 23 do outubt•o do toco melhor bascn,lo, desde quo vojo que
l8!l5.- Costa Azavado, relator.- Gome., da alguns desses factos, cm vez de Rerem desCastro,-Mol'ttcs Bm·,•os.- Leita c Oih'cica.- mentidos, ·s[o conJirmndos e ntó nggravados
J. Jtmqulm de Sou.:a.-J. S, Rogo Molto.- com outros mencionados nns informações que
.Ramiro BatcclloY, com rcstrlc~.ões.
acabam de me ser entregues.
.
St•. Presidente, segundo os telegrn.mmas
que provocaram a minha presença na tribuna, os inglezes <le Demorava etrectuavam
(·I) Por mor~o, o Almlrn.ntn Joronymo Oonglllveslegn. Invasões e Invasões serias no terreno consi-.!wj11• zl K\11~ rnmlll~. nü.n 1~0$ 110r moz 1 anM nii.C) holl· derado litigioso, das regiões de Rio Branco.
"1'6li!IH 11\tlo pramlno\o poln. )OI n. 100 do 30 tio juJhn do
Isto ora. sabido por quo nquellas regiões não
1B01, mnH 111m t:ooosooo.
so
achavam completamente isolados das re(~) L'oSJll'lt da ln. gunrrn mntlorno flOUr lo colono!
lações
sociaes com a capit~L do Estado do
~. lrtoUI'Y 1 png. 178,-Elllçiio 1!0 18'íH 1
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AmQIPnas, as pessoas que !ti iiio observavam
o QU(' se passava e vinham informar ver·
balmento o que haviam presenciado, llquelles
que entendiam, tinham o direito do provi·
denclar a respeito.
As Informações que recebo vem dizer
quanto se sabia o mais alguma cousa quo
nos autorlsa a dar crodlto ao que do novo so
lô nos referidos telogrammns.
O accôrdo entre o Brazll e a lnglatorm,
esmbelocldo em 1842,niio tem sido respoltndo
por parte da lnglatorm.
Nruse accordo tinham as duas Nações do
retirar a força armada do torrltorlo do Plrúra
deixando ficar apenas os occlosiastlcos da
religião das duas nações, ontiio cathollcos o
protestantes, com os qu:Los natla tinham que
ver os dons governos, principalmente pam
chamar a si. ns consequencins do trabalho
delles na missão dos aborlgenes.
0 SR, ANTO~IO BAEliA- Já nos fdlta liL O
missionarlo FJ'el Josó dos lnnocentos.
O Sa, l'RANCrsco MACHADO- Mas, Sr. Pro·
sidente, sl se retimram ns forç~s armadns, a
par dos missionarias ficar~m outros cldnd,ios;
com a dllferença, porém, do que brnzilelt·os
não consta que Jà Jlcnssern, no passo que
tngl~zes ficarum, o, segundo n~ lnlbrmnções
recebidas, agentes (dous) do governo d:L Colonia e eommorcinntes como o Sr. Willinm de
Roy que tbi estabelecer uma cosa de commet'clo no torl'eno noutrnlisndo ou lotigioso
do Pirára com assentimento daquolle governo.
E V. Ex. eomprehonde que esta casa de
commercio, estabelecida no ponto em que o
foi, ora o ccntJ•a para. o qual convm•gin. o.
u.cti vidade não só dos inglezes do DnmerAI'a
com os seus artefactos, como tombem o tra·
bailiO dos aborlgones, que Iam as maltas do
Cuano-cunno extrahir os generos de que
precisavam pn1·a a permuta.
Isto não ó um Jilcto de que só tenhamos
conhecimento bojo, ô facto dlplomatico de
1888.

Snbiamos daquolie commerclo do permuta,
que se dava entro Ol lnglezos do Demorara •
os u.borigenes do Pii•ára portoncontos a tribu
. dos Macuxis.
Esse commcrcio, alórn ilns infortilnções, era
denunciado pelos objectos que de h\ vinham,
e que não podlum ser introduzidos siniio por
Demorat•a, como pot· e.,omplo espinga:·dns de
provenlencia inglozas.
Eu possuo uma espingarda dessas, que silo
cm gcJ•al bons e muito nprocindas liL no Ama·
zonas; o essa espinga~•da chegou ÍLS minhas
miios, como chegam outi•as ós miio.~ de totlws
nquelles que se diio a dl versilo da onça, por
meio de nosocl~ntes, ou das posaoaN que vao

its regiões do Rio Branco, o que !asem permuta com os aborigenes.
Cedem por qualquer cousa as esping~rdns,
desde que na •ontem damniflca•lns em qualquer do suns partos, por exemplo no ouvido.
Isto quer dizer que os inglozes, estubele·
cendo nU! commerclo, não estabeleceram ainda
omcinas on<le possam ser reparadas 119 ar·
mas ; o então, como o defoito dollas pode fu·
cilmonto ser roparndo onde haja otncinns,
J'ecebom~nas pelo que as cedem ; o às vezes
basta para concertal·ns uma chavo com que
oxtrnhem o ouvido inutilbado afim de sutsti·
tuil·om-no por outro.
Estava nessas con•liçiles a quo possuo.
Como dlSEe, jil se sabia disto por lnfot•mnçõe$, assim como se sn~la pelos objectos, que
niio podiam li• chegar vindos do IUo Branco,
siniio por lnterm<•dio de Demorara.
Como estes objectos, que provam as relações
entro os inglezea do Demorara u os aborigo·
nos do Pirára o traduzem a inobservancia, o
desrespeito do accordo do 1842, nós vemos
ainda estabelecidas outras provas nos do·
cumentoa que acabo de receber.
Sabemos que em S. Marcos, uma das f•L·
zoudas do propriedade nacional naquellns re·
giiles, foi encontl•a<lo um inglez, que era pro·
t~ssor d:L llngua entre os indigonus.
O Presidente do Amazonas de 1888 o a com·
missão •lo limites com Venezuella dão teste.
munho da exlstoncia da escola.
V. Ex. compr•hende que, em taes condi·
çees, já não se trab .•ó nossa região. do
tet•rono lotigioso, do terreno do Pirúra;
tratn•so do t01•rono Incontestavelmente bruzf.
loiro, qual ó n9ue11e que fica iL margem direita do Tacutu, nos campos entre este !'lo e
o Uraricuora, que é onde se acha fundada a
fazenda do S. Marcos,
Já vô V. Ex. que por estes f.,ctos nós. não
podemos deix••r de reconhecer int\•ingido e
desrespeitado o accordo do 1842, por parte
dos inglezos ; e nem é passivei que denote
destes factos, que nos autorisnm a JUlgar das
más inionçõos do3 nosso3 vizinhos nnquella
regiiio, nôs nus conservemos silenciosos, e o
Govet•no deixe ficar aquoU" região no aban·
dono om que tem estado e a··q ue até boje tom
slrlo votada.
Diz o Governo que não tom tido informações
a respeito do facto, de que reza o tolegramma
a que mo rorm·i,nem da parto do governador,
nem da parto dos encarregados das ti>zendns,
nem da paJ•to dos que guarnecem o forte de
S. Joaquim.
.
·
,"'
Ora, Sr. presidente, o Governâdor do Ama·
zonus, talvez j1\ cançndo do· ouvir notlclns
sobro estas lnvasõe..• o de transmlttll·ns sem
PI'ovoito, niio dô a ossll8 noticias o mereci•
Jllento.dovldo o, de,Pois póde Iiiio ter tido co•
nbeolmento doll~s.

.,
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D~ parte dos enc~rreg~dos úns f~zcnd~s.
V. Ex. comprehende que pnr~tomnr em con·
slder~cilo um f~et.o di~ n~tnreza dos revela·
dos pelo~ telcgr.~mmns, e lignr-lhcs ~ lmpot•t~neía que merecem, 6 preciso que soja um
!tomem conhecedor da m~tcria, conhecedor
dos tratados, conlwccdor dos nossos limites c
d'!S .condições em que so acha o terreno do

Ptrlu'a, pn.t•a que, dn;lo o 1ilcto, dispet•tn.rlo o

sou p~triotlsmo, esse individua comprchon·l~
a ncccssld~do de leval·o ao conhecimento llaquelles que podem crear um obst~culo iL pro·
secu•;ão dos !lns que tem ~quelles que o pra·
tlcam,
V. Ex. comprehende quo um simples capataz encnt•rcgado do uma fazenda ou um ar·
rondatarlo della, muitas vezes não estiL nns
con~ições do apreci~r es;cs f<Lctos, p~1·a •lclles

derlvnr

Q.ij

nccessnrJilS conscquoncins o os de-
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cn.mente, pn1•n. o. obsorvnncia. do n.ccordo entro
elias fel to om 18·12,
Não devemos dcscnnçar, porque .iii o go.
vcrno !nglez deu provas por mais do uma
vez do sou desrespeito ao accordo, que o Brn·
zil tem ató bojo respeitado.
0 Srt. Cos·r,\ AZEVEDO-Apoiado.
O Sn. FnANCisco MACHADO- E, Sr. prcsl·
dento, não 6 justo quo se diga que não tom
sl•lo as invasões lcltus com o <onsentlmerito
do governo inglcz; que se digo que o governo
da Inglaterra desconhece o que por li\ so
pnssa; porq ue,dclcgado desse governo, aquolle
llUC se o.cbn. como governador, em Demerára':
n.s n.utoriso., po1• qua.uto, segundo lnformnçiio,
d~·'a pelo ingloz, quo so aclm estabelecido em
territorio do Pi11ira, osto alli foi assentar a
su11 tondn de commcrclo,porqno o govcrnodor
de Domerórn lhe havia dito quo o terreno era

veres que o patriotismo lho·lmpüe.
E nas mesmas condiçücs, dovo dizel-o, me
parece que se acham os command11ntes do
trontelrn no Amazonas, quando os ha, porque
!n!elizmonto n gunrnlçii.o dos fortes nas fron·
toiros daquello Estado não passa de um al·
feres com quatro ou seis praças; o isto mesmo
não sol se hoje h\ exbte.
.
O que se diz de S. Jooquim, diz-se fio Oucuhy, do Tab11tinga o de Santo AntoniO:: E1 todavia, St•. presidente, esses pontos não
dev1am ser descurados porque ns autoridll·
des que exercem o mando nas fortificações ou
naqueUes pontos da !ronteh•a, exercem
tambom, por nccumulnção, o do commondan·
tos do fronteira e nessas condições elles teem
oncorgos muito espinhosos e multo importantes.
Fazem as vezes de consul, nas relações com·
merclaes co1n as nações vlsinhas, toes como
Venezuela, Parti e Bollvla.
Nestas relaç1ies, quo são bastante lmEortanlos, V. Ex. comprohende que niio podem
set• bem desempenhadas as funccõcs por
aquelles que não so acham nas condições de
as exercer, e quo silo, quando muito, um al·
fet•os, si nii.o ó um cabo de esquadra.
Pot•tanto, St•. presidente, não ora justo que

qulzesso prestar o devido respeito ao accordo.
St•. presidente, si se da isto cm rel~çii.o ao
Piri•ra, pergunto cu: que duvida poderiL ha·
ver, em que se dô tn.mbcm uma. igunl o.utorisnçii.o, iguaes o.,nccssões no terreno das cabo·
coiras do NhamundiL?
Sr. presidente, ba uma roOoxão, que importa fuzer sobro oste ponto; porque as
notas, QUO ·me vieram, como inlbrmo.çiio o
que traduzem o nccordo de 18·12, dizem que
um tios pontos de limite entre a nossa o a
Goyill1ll -ingleza é a SeJ•m do Acarny.
E, St•. Presidente, nestas condições, desde
que seja n linha, do J!mito o dioorcium aqua·
rum du. mencionada serra 6 preciso o.veri·
gunr ai ó nel!a quo se acham as cabeceiras
do Nhnmund1\.
Mas, SI'. presidente, cncoro o mappa do
Consothero Ponte lU beiro e mojor lzaltiuo, quo
me parece verdndelro,porque traduz o traoudo
mais sogul'O o. l'cspcito do.quellns regiões,
mnpp• que reproduz trabalho do lnglczcs, o
noto que entro a sert·~ do Acarny e aquella

sido provocadas o ó o que pretendo com o
pr,~e•llmonto quo tenho tido.
S. ji\ tinhamos bastantes rnzõos,para termos
a nossa attençiio voltada para aquellas ro·
glões, daqui por diante ainda mais devemos
tol·a, desde quoj~ nüo so trata de simples
boatos.
O Sn. CosTA. AZ>JVEDo-Apolado.
O Sn, FttANOrsco MAOUADO- A' vlst11 d11s
notas trocadas em 18~8, j1i 11iiO se póde Jlzet•,
que dovomos descançar no respeito, quo as
altas parte• contractantcs dovom·so rcolpro·

mas que mostro niio dcsocr o Nhamundá tla
serra tio Acaray,
Mas, deSfiO que so ontondn que os limites,
süo ns nascentes do Nhamundi' que ficam a
uma grande distancia t!n Serra do Amcay, ó
muito natur11l que ou intenclonnlmonto o de
mi• f6 ou !nconsclontemonte o:Governador de
Domorin•a ti vosso autorisndo a posso desses
terrenos pol:~ mesma mllneirn. ou com nmesma
mziio pot•que 1bz 11 concosoão ao lnglcz \Vil·
liam do Roy, no; torro nos do Pirara para
ns,entar a ~UP. tenda commerclnl.

inglez.

JIL vô V. Ex. que, si não ó o governo dn
Ingln.to1'rn., é o governador do Demorára. quem

autorisa somelhanto cspolinçii.o, quejiL devera

ter sido condcmnn.da. por a.quallo governo so

essas infm•mn(Jões tivessem vindo sem terem ando nnsco o Nhnmundt'L, hn. umo. gro.nde extonsü.o, que não sei de que nl\turezn. SPja,

tiÕAado V, Vi
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E' vordndo, SJ•, presidente, como disso o de Demorara, pro•clndo dos seus deus agon·

nobre Mlnlstt•o, quo enviou estas inlbrmn.r:i'ios tcs, contn. com infot•m~tçüO.i opportunns dos
n. quo acabo de l'eforlr-mo, que ncro comjJf.:ta seus computrlotas est:Lbelecirlos no 1)Jrá.ra. e
ao yovcrno di.~JlUWr pm·a o cat/I(Jlicbnno as dos Indlos quo ollos tom disciplinado.
t1·ibus .'Wlt,ico/as elo tcrritor1'0 contestado,

('

A Ro1mblica. não tom roligl1io, ó verdn.rlo :
mns, Sr. Prosidonto i si não temns catecheso
pnra. n. acquisiçiio do ct·ontos ll.ll'a. n. religiiio,
devemos tel-a par!L preparar cid<lllilos pnrJ n
Patr-ia..
Qunwlo não temos mlssionnrios catlwllcos,
ó natura.! quo os tenhamos c1vls, quo como os
rogatües dnquelln. roJ.rião, Jovem n. civlli:mçüo
e o commol'c!o ús muis longiquns paragens.
0 SR. ANTO~IO BAI~NA.-Levando tnmuolll
11 corrup~ilo.
O SR. FnANCisco MACHADo-Em todo o cn;o
o quo, !lpnr disso, produzem cl do um grnndo
resultado: as rela.c.·õcs, quo cstnbolecom o o
animo que düo nqu••lln. gente complotnmcnto
inerte o indolente, para. que so entregnPm ao
tm!Jnlho, certos de que os productos colhidos
set•iio trocndos por objectos, de que m~is no·
cessidade toem, niio siío do corto purn. dcs·
presar por quem tenha intere"e cm proporcionn.r·lhcs os gozos que só DIL .sociedade
podem encontrar e u cujo seio couvCm
cbamnl-os.
Ern nssim quo procediam as mis~ionarlos
cntholicos, do quem tomamm o exemplo os
regatües e ó ass\m que, nu. fa\ttL Uu.quellcs,
devamos proceder civilmente animando e
pr()togeni.lo o couunercio pelos sm•tões.
Jó. vê V. Ex. que nilo é impossivcl, pelo
facto de niio termos ecclesiasticos para n cnthechese religiosa, termos cldar!(,os po.ra. u.
cathechese civil.
Sr. presidente, o nobre Ministro nas inror·
mnções que mnn•lou, devia tet•!ido um aviso
salutar, que foi lançado n" nota pura. quo pot•
ollo esteja precavido contra estas invasões
quo convem antes provonir do que desprezar.
Sl tivesse sido nttendido, uüo se teria
ouvido o grito do nlnrmo que o voio desportar.
O SR. ANTONio 8.\JlN,\-lsto ji• cl do 50
a.nnos ou ma.1s.
O SR. FnANCISCO li!Acu,;no- Tanto peior.
E.sc aviso notJLnrlo a. desi~u 11 ldndo do conrll·
çilos em que se acha. o OovoJ•no Brnziloiro
pet•nnte o Governo lnglez reintivnmontc nos
torrenos do Pirárn ou tm•ronos neut1•n!isndos
e do pois do haver sido relilddo o !\Loto, de que
de um o do outro lado tom havido lnvnsrlcs
desrespeito 110 tratado do 18,12, 6 assim fOI'·
0mul11do
(IJ':
'
~caria um dos r!ous Oovernos,pols,dove ter
a fl•culdnde de ompregnr nlgum melo do cortiftonr-so do que os dolegnilos do ontro oum·,
pl'am o que se convonclonau, O Governador

Mas como procor!cril o Governo Jmpm•inl
quo alli não tem Jll'nzlleiros nem lndios em
iguao::~ condi(,~Õe:'l? A dcsigunlclado ó not1LV01»>.

Destes pot•iodos oxtrahidos, como disso, dn.

nota do 1888 o quo traduzem a verdade
so vG quo dn pnrto do Brnzil nunca houve
um só desrespeito no nccordo do t8•12 o sl tal
tivesse havido, os~'L provado que teria desde
logo rlcsportndo I'Oclumaçilo do Governo ln·

,:rloz, como n.contoceu com o Jhcto dn. presonco.

do Coronel Pimenta llueno no terreno noutralisado, facto som signiftooçilo perante
nquello nccordo porque o reret•lno coronel
ali! fôra, apenas, em caracter partlculat·.
Antas tinha n nota se rerorldo ao fliCto de
ter n. Jnglo.tei'ra iL ·mn.rgom esquerda do Ru ...

punuri lnglozes que se ontre~nm no commorclo, o tnmbom agentes espcciaes para. ver
o qne se passa no territorio neutralisado por
parto do B1·azil.
J1í. niio é, pois, simplns. informações, que

relere o facto, ó a nota dirigida pelo ministro
brnzileit•o ao rln Inglaterra. E' n nota. que
nsssim se exprime.
(Cunlinúa lendo:)

«Ainda hn fu.cto mais importante. Na sua.
visita no Pirilra. verificou o Sr.· Pimenta
Bucno que o Govet•no da Colonia tem nlli
dous ngoutcs. Nilo me disso que funcçúes ox~
ercom ; mas eu nilo necessito sa.b'r do que
natureza silo pura mo persmtdir do que contrariam o ajuste do 1842 :o n ucçilo dnquollo
Governo parece ir mais longo, porque um
professot• inglez, que se evadio ao ser descoberto, tinha estabelecido escola. om que ensinava a sualingua aos Indios Brazileiros,
nito no torritorlo neutrnlisado, o que j~ não
seria regular, mas em toi·rcno da fllZenda. rte

S. Marcos, pertencente ao Governo Imperial
e l~rn do todo litlgio.»
g nós com que contamos, si hi ni!o temos
ninguem 1 Nilo podemos appolar para o Go·
vornndor do Amazonas, nem para o Director
dn• Fazendas do ~stado o monos para. o Commnnrlnntc do Forte rlc S. Jonqmm, que se
achnm !ora do torritorio noutralisndo c a.
grande distancia..
(Conlimía londo:)

«SI 0 oovemadOl' da Colonia Britranlca
tom podido pratic.ar esses actos sem violar 0
j
ajuste, nilo seria· usto estranhar que o Presidonto da Provi nela do_.Amnzonns visitasse
o torritot•io do Plrtlra ·como pat•ticulnr o
nponns por quaronta o oito ·horns.•
g• ainda a nota do !888 que assim continua
em suns loglens o impot•tnntos deduccoes ás
quaos nccrosento,o que ,111 disso :Si nsslm ó1 sj

f
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esse simples facto roi bastante para dcspcrtarn.
nttooçii.o do Governo In:;lcz, como nrlmitlr
que outros se dessem om dcsro>pclto no
a;justo sem que contra ollos so insurgisse o
Governo lngloz 'INüo,os desrespeitos só so toem
dado dn Jlarto deste Govm•no.
Pois bom. Sr. Pt•csidcntu na P<~iavros que
ficam fo:rnm l!tni,!Udn.s como acl vertnncia n.
futuros Ministros rln.s Relnçüos Exteriores o ó
preciso romomoro.l·ns pn.rn. quo o tempo nü.o
vá lnnçnndo·as no esquecimento.
E' exntn.mento o que me traz a tribuna, ó
o desejo de recordar o aviso afim de que seja
tomado cm todn srm devida consideração, c
dcilo nos venham cJTcitos melhores : ó o mou
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minhn. tlii'Oitn o en, voto. mos poin. rcgulamentnr.~uo rlo nrt. 0", o na Cnmaro., que ainda. nii.o
tovo occn.siü.o do mn.nil'esttLr·hO ~~ respeito, hn.
dous ropresontnntcs do Amnzonns quo, om
rtlprcsontução llocUtiiOlltndn, aprcs·cntn.rnm-se
à commissilo mixta, pedindo a intervenção
pnl'a. o Estudo quu ropresonto.rn.
Ora, Sl'. presidonto, entro vob1• pala

intervenr;üo o pedii·a,pcrgunto: qual a ditl'e·
rcnç11 1
E' curioso, Sr. presidente, ndmittir·se que
niio quch·o.m a intervonçoü.o nquellcs que,
com documotnos, n. podam p:~ro. Sl!ll Estudo, cuja administra(:ão nü.o pódc, por isso,
só, estar de accordo com alies. Ao contrario,''
eu quo votei pela roguln.mcntaciio do lu't. O.,
IIm.
E paro. melhor conseguil-o,Sr. Presidente, afim de que sejam os casos dello. aqui dis·
requeiro que as informaçUes, que me vieram cutidos, ao do. intervenção do Amazonas,
ás miios, srjüo publico dos no niario da Ca.sa posso negn.t• o meu voto. U caso espacial,
em seguida o. neta dn. sessão de bojo,
pódo niio conter-:::o no get•al do u.rt. G". E ó
E já,Sr. prcsirlento,que acho·me na tt•ibuna ptLI'a. discuti!• a hypotbese quo quero l\ regupcrmitta, V, Ex. que me oecnpo de uma lamcntaçiio dnquollc artigo corno se pretenquostiio puramente pessoal : vou referir-me deu nqui.
ao l'ai; rlo hoje.
.
E' por isso, Sr. presidente, que disso não.
Sr. presidenta, loio, como jú. nr1ui disso,c.:.>m ser oxncto. n. proposic;ão, tlo fJUO eram unn.-·
todo. a attonçiio o qunsi que do pi'efuroncin nimcs no. outra Camat"ll relativamente t\ idea
este importunto or~ilo da pulJiicldnrle, pros- do govermvlor do Amazonas sobro jntervento·lhe todn. a consideração, como suppoo!Jo ção nos Eatados, os representantes do mesmo
que todos que o Icem llio prestam; o ó ,por Estado.
LO. 1m divergoncin.. Si rlons nü.o se pronunIsso, Sr. pre.,\donte, quo niio }lOsso' dot'xht'
que passe de;;p,rccbida a phrnso ou proposi- ciar;lrn, nem por moia de l't:prcsentn~;.ão ó.
commlsafio mixtn, nem pm· melo do votos,
ção dclle n mim reiutivn.
Sr. prosidento, tive occasiiio elo me roforir porque o projecto niio chegou ató 111, dous o
n osto. tbllm cm umn. dns vezes que occupoi a Jlzcrnm cinrn c distinctnmentc manifestando·
tribuna, n proposito de umrt opirr!iio que se n. JU.vor da interven(;ilo.
havia clln emiltido soLro factos que dlzom Logo quem avança a propcpiçilo de quo
respeito no E•tarlo que tenho a honra de ro· olles ~J10 unnnirnes, não diz n. verdade •.
presentar e disso então, quo tinha sido menos
bem Informado no que havia dilo, ou ~ue • 0 St. COSTA AZEVEDO dil um aparte.
. tinha >ido inexncta ll proposiciio que havia 0 Sn. I'RANC!SCO MACIIADO-MIIS, 81•. presi•
firmnrlo, de que achava-mo cu c o meu coi- dento, o meu illustro collegn. mo veiu a.mpn.·
legn. do roprosentação, quo sonta-so ti. minha rar com o seu opo.rto, dizentlo que isto pro·
dh•oitn, em doso.r.cot•do coru o govot•nndor •1o vóm do silencio, que calculadamcnte totn-se
Amazonas, assim como com a. uno.nimid:ulo gunrdndo deo.nte da nccusnçüo. E ó exacto;
do• rcprescntnntes do Estado na outrn cus. por i~so não accuso n. rcducçiio d'O Pai:, clln.
não póde cnirat• ncss11 questão, como tenho a
do congz·esso.
obrigação
de th.zol-o ; não n. o.ccuso ; o sou
Nosta occnsiiío, St•, presidente, cu disse " ct•ro provóm
do silencio que, doanto de nffir·
respeito dcsia offirmnçiio quo era inexacta o mr~ções tilo <m.tcgoricns,gunrdnm
nquellos que,
o ó, c a pt•ovn. rloi-n. mconcussn, pol'qno ni'ío
pedindo
a
intot'VCnf:ii.o,
votnm
contra
se pór\o comprohcndcr· unanimiilnde entre inmcntnçüo do nrt. G'' ou dcixnm quea re~u
n.flll'·
aquolles que rlivorgom sobt•o o ponto oxnctammu
quo
nüo
o.
querem
.
. monto drt qucstiio, a quo altudia aqueiio or·
E n provn, Sr. presidente, pcrmitta que a
gii.o, qual ora. a. t•ogulamontnçiío do
nt•t. 6' que trat<L da lntct•vcoçiio nos Es- lei~. está nqui neste toicgramm~ que foi expedido pnro. o Amnzonns.
tados.
O Sn. CoSTA AzEVEDO- Apoiado, se estão Diz o Dial"io O!fie ia! do Amazonas (!8) :
calrrdos uns, ó porque nssiru podem melhor « Rio, IS. Gnvernndot· do Amnzonns.delonucr sous interesses •.
Mrutilos,-Snudrtmos illust1•os roprosentantcs
O SR. FHANOt>Oo 1!.\CIIADO -Eu declarai Estndos rlanrlo·ihos grata notlcill haver caquo nüo hnvia uunuimirlauc, porque nós, o bido Sonndo pt•ojecto lntcrvençilo politica Es·
meu collego. do roprcsontaçilo que sontu-so ii tndos, JM~t grnndo viotot•io. dn federaçilo ro·
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publicana sebnstlnnlsmo. Yotnmm poln in·
tervençiio os Senadores Mncliado e J,udnrlo.
Para bens nos Amazonenses. estilo mort.as ns
cspm·ançns. de intorvonr;ão nhl. O voto do
nosso adversario Senador Snrmonto contra o
pt•ojecto ó o reconhecimento da correcç1lo 1'0·
puLIIcnna corn que tom proco:lido os poderes
publicas Amazonenses. Embora adversarias
lrreconcillaveis, manda a ,lustlçnquo digamos:
voto Senador sarmento foi patrlotico e repnbllcnno.-Deputado, Fi/elo Pires. -Gabriel

O Sa. FJLANcrsco MACJC.~Do-Ab! V. Ex.
esperaJlOlas cebolas do Egypto.
O SJt ..ToAQUilr SAnM"NTo - Havemos de

em these, pala. intcrvonçúo, regulamont(l.ndo
o art. 6' da Constitulçiio: isso niio importa
em outorisar a intorl'cnçiio do governo no
Estado do Amazonas.
O SR, CosT,, Az"vEoo-Evldcntemento.
0 SR, FRANCISCO MACHADO-ISSO Ó O que se
chama intriga. Cada inteJ•vençilo dove ter
razões especin.os o nito reconlwço, lJOr em
quanto, que haja necessidade da intervenção
rio governo federal no AmtlZonas.
.
O Sn. JoAQum S.\P.MENTo-Nüo apoiado.
O Sn. FrLANCtsco MAOtrAno- Jà arranquei
nlgumn. cousa do muito quo esporava; esse
niio apoiado de V. Ex. adconta alguma cousa.
Mas vamos ao fim do te logram ma (IJJ:

isso dizendo quo
não foi autorlsnda e os precer! entes de V, Ex. estilo de aceordo com esta
negativo.. Como ó, pot• cousequencin., que
V. J~x. niio protestou contra isso, fazendo publico na tJ•illuna ou no imprenso, que nilo
ncceitn n deciamç[o, de se1•om unanimcs todos
os representantes do Amazonas 'I Nüo lhe merece 1mputaçilo 0Pai:1
O Su. JoAQUI~! SAa~mNTo - Eu nem sabia
do semelhante cousa.
0 SR. FRANCISCO MACHADO -Como niio sabia! eu j~ tinha falindo nisso desta tribuna.
0 Srt. Jo,\QUI~! SARMENTO - Nilo tenho o
Dial'io Official do Amazonas. Si tivesse a obrigação. do fazer protestos, os estaria npresen •
taudo todos os tlins •
0 SCL, FnANCISCO MACHADO-Mos em nenhum
caso n necessidade era tiio grande como neste.
o silencio do V. Ex. póde ser perigoso e máo;
pódc ser urna tunica de Nessus, Havia necessidade no menos de com um aparte não apoiar
e.qso affiJ•maçiio, si niio podesso 1\J.zor na tribuna, fosso para a imprensa, cm•to de que
uffirmaçõos dest"s podem tmzer inconvenientes bem desngradaveis para o reputaçiio de
v. Ex. e do outJ•os c a dignidade manda que
assumamos a responsabilidade de nossos actos.
O SR. JOAQUIM SAR~IEI>CTO - Eu níio 1\J.ço
parto da Cnmora doo D•putados.
0 SR. FRANCISCO MACUÁDO- Tenho conclu!do.
0 Stt. COSTA Al.ENEOO 10 OUTllOS (M'uilo ~cm;

VCI'.

O Sa. FnANOJsco MACHADO- Havemos de
ver : o eu bom desojurcl que as cousas se cxpiiquom para vot• no fim quaes os logrados.
O SR. CosTA A1.mvEuo- Estou convencido
rle que alies IJüo do votar pela intervenç[o

om Sct•gipe.
Salgar/o.
0 Sit. FRANCISCO MAOUADO - (La11do) «Em•
Es,t(o lliOJ'ltts as espc1·ançns de ÜHet'lltJnçit'o
bom
advcrsaJ•ios irrcconciiinveis (continua o
nM I
ma mia a j~tstiçu quu cliaamos: '!)Dto
Est.. conclusão não é Jogica, não ó a que incenso)
iwnador Sarmento (oi pau·iotico o 1'epuhlicano.
se pódetirar da votnçiio daqueUcs que foram,

.t.O voto elo _uosso adversm·io saHaclo1' Sm··
·menta contra o projecto t1 o 1'econlu:cimclito da
COI"recçao ~·epWJlicana com que tem p1·occdido
os podtn-cs publicas Ama.:rmtmscs:to.
.

.J\gora, pergunto: o quo me diz V. Ex. I
O SR. JoAQUm SAn~r&NTo-Digo que ninguem estava autorisado a dizer isto.
O Sn. FnANOISCO MACUADO - Mas, V. Ex.
estilautorisndo a não deixa!' pas>ar om silencio uma aiOrmnç[o destas, desdo que se declara que V. Ex. est~ de accorrlo com a
parte dil. representação do estado, que nssim
se exprime e v. Ex. de facto niio estil.
0 Sn ..IOAQUI~! SARME~TO-Eu não tenl10
obrigaçiio de fazer esse p1·otesto.
O Sn. FR.\NCISCo M;.cnAno --E a quem a
obt•l;;nçilo I Tinha obt•ig:Lç[o de Jilzel·o, principBimcnte quando do silencio do V. Ex. pôde
yesuitar desdouro para V. Ex. o os seus o
pódo ello aJfcctnr a rlignidn:ic de outi•os.
Ainda bem que, provocada esta 'lucstüo pelo
proprio Pai:, V. Ex. nü.o só nu.o conflt•nm
que todos os rcprcsontnntos do Amazonns n11
Cnmo.rn ostüo do nccol'do com o govot•tm!lOt'
dnquello cst11do no negocio da inteJ•vençiíD,
como que nem v. Ex. o esta.
O sn. JoA<iUlll SARIIÉNTO d~ outro •»arte'

v. Ex. ncaba de desmentir

est~ nffirmnção

muito bem,)

Consultado, o Senado.consonte na publicaçilo das informações~ · .
..
O S•·· VIcente" l\lnchndo-Hn
tempos npresontei um podld~ do lnlormaçúcs
ao Minlstot•io d11 Guerru, sobl'e umn indemnisaçiio roquorida pot•· um indivi:luo do Pa·
rum\ aproposito do gados '"'rebanhados pelo•
tropas Jogue~ 1
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EssllS Informações vloram completas o por ~liniste1•io da Viaçiio ha di virias que niio s[o
el!as vejo que o Poder Executivo cstiL pcrl'ci- do exoreicios findos, s[o do actuul exeJ•ciclo.
tamonte habilitado contra o neto do n!ta cs- 0 Sn. ÜO)!ES DE CAS'l'M ri{L um apnrte,
crocqucl'itJ feita contt•a o ThCSQUl'O Nncionn.l.
Mas, para quo tudo isto chegue ao conho- 0 SI!, VICENTE MACIIADo-Mcsmo em relação
clmonto do todos o ató do Poder .Judiciat•io, ús dividas que uilo siio de exercicios lindos
ou peço a V, Ex. quo consulto o Sanado si eu poderia notar quo o pedido do governo
consente na pub!ioaç[o do todo' ossos pa1tcis não ó roguloJ', porque podo como credito extruordinnrlo o que riovi~ pedir como ;upplcno Dlario do Congrosso.
Consultado, o Senado consente na publ!ca- mfl.ntur para. dospezns do m•çnmento da. Vin~iio
m:Ls estas irregul11rldndes estão so rcpetin!IO
ç[o,
todos os dias c, forço ó confcs;ar, tem feito
carreira nqui no Senado. Nesta sessão mosORDEM DO DIA
mo tcem·se votado credites oxtrnordlnarios
para pagamento .. ,,.
Entrn cm cliscus[o unic~ a emenda do Se- 0 Slt, ÜOMES DE CASTILO dó. Um o.parte,
nado iL proposlçiio da Cnmara dos Deputados, O S!t, VJCENTE MACIIADo-Eutiio sejamos
n, 72, do 1804, que autot•isa o Governo n coherentes. O que seria nnturnl era que rcabJ•ir o credito cxtraorrlinario ela quanti!L do jcltasscmos
in limine todo o credito; mo.s
2.090:135$872 para occorrer ao pagamento acce i tnr em p!Lrte
c em po.rte rojci tn.r o credo despezas por conta da verba «Terras Pu- dito, nüo acho regulm•.
blicas e Colonisaçlio»; emenda {L que nquel!a
Os SRi. SEVERINO VIEIRA E Go~ms DE CAS•
Camara n[o deu o sou assentimento.
TRO dilo apa1·tes.
:
O Sr. VIcente !\Inchado- Sr.
O SR. V!CE:>TE MAC!IADo-Perdüo; o goPresidente, estava disposto a deixar que pas- verno pediu 2.090: 135$872; do accordo com o
sasse sem disouss[o o parecer apresentado pedido ele Informações, feito pelo honrado SepelJL Commlso[o do Finanças sobre o credito nndol' do Maranhão, o governo mandou uma
pedido pelo ~!inistcrio da Viaçiio pat•a despo- demonstrucçlio do 1 220:372$4<11, do despezas
ZIIS do terras publicas o colonlsação.
jí1 verificadas, e uma outra de 500 e pouA proposta deito credito foi presento ao Se- cos contos de clespeza já feita, nna colonins
nado, que acceltou uma emenda do nobJ•o do Po.ru.nú., e cuja.s contas estn.vo.m sendo pro ..
Senador pelo Mnranhlio reduzindo-o do cessadas, ho.vendo por tanto um excesso de
2.090:135$872 a 1.225:372$4:11 por nchar o 300:00U$, mais ou menos; mas o Ministro,
i!luatre Senador que a quanLta demonstrado na Mensagem que mondou justificando o penlio cs~wn de accordo com a inliJrmaç[o pre- did~ do credito, declara que evidentemente
stado..
a quantia solicitada era um pouco superior
Vencida o. emenda, foi ti Cnmam dos Depu- iL impot·t:r nela j{L v"rlficnda do despezas pelo.
tados, quo por 117 votos contra 3 a rejeitou, verbll-TcrJ•ns Pu biicn..• e Coloni,ação; mas
do modo que volto a emenda ao Senndo para, que estavam so liquic!lLndo na ropnrtiç[o
si obtivoi' os deus terços rlc votos, sor de novo especial deste serviço, dividas referentes
mandada á Camara dos Deputados.
ainda. iw oxcrciclo pnssndo, o nos exerclcios
O parecer da Commissiio nilo entrou no me· nnteJ•ioJ•cs de 1802 e 1803, e quo pura oecorrer
rito da quostiio; apenas declarou ser sua n ossns despezas seJ•vlrlu o excesso do creoplnirro que a emenda tosse do novo sujeito iL dito.
discuss[o e á votaç[o, pnrn que, si obtivesse Em 3" discuss[o passou nqui a emendo. do
os clous terços do votos, voltasse r\ outro. Ca- honrado Senadot• pelo MaJ•anhiio, a emenda
maro., que ou se sujeitario. ou rejeitaria por foi puro. a Cnmnrn, e esta manteve o pet\ido
Igual numero de votos.
do uovm•no, 2.000:00rl$, rojeitamlo a emond:1
Os Sn.B. CosTA AzEVEDO E GoMES DE CAhTJtO por i17 votos contt•n 3.
dilo apartes,
Agem vem novamente a qucstiio á conslO S11. Vtc&NTE MACIIADO-Aindo. outro dia clernçiio c! o Senado ; o niio tem1o a Commlss[o
votou-se aqui pa~•a dividas elo oxorcieios fin- entrudo no me••ito ela questão e tendo apredos do Ministorio do Interior uma corta quan- sentado apenas, como oJ'lL natural, o pt'Ojccto
{L llprccia~iio rlo Senado pnm slll.islil~ilo cllll!
tia, (!la um apao·te),
O que ó exacto ó quo a Commiss[o dou pn.· diS!Josi(•Oes do n1•t. 30 o seus PM'ngmphos, da
1'ece1• reduzindo a vm·ba sem lombrar·so do Coustitulçiio,eu entendi quo devia fiLzet• pro·
que nosto. reduer;iio osttcva lneluida cliv!rla do ceder o voto do Soando com osüLs llgoirns ebsorvncõcs.
oxeJ•eicios fintes.
SI o credito ora Irregular, tombem ó irre- Nlngucm mais pedindo o. pabwra, ó enco1'·
gula1' a emenda. Nosto credito Jlcdido pelo rnllu. o. discu~siio.
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Post:1 a votoo, niio ó mantida a omon•la.
Procede-se á votnçilo.
A proposiçiio vao ser submottida á s~ncçiio Siio succeosivamente approvados os nrts. 1•
o '>11
presidencial.
Continua cm 211 discue;siio com o. omcnrln. i>,' approvada a omondn nflditivn oJTerecidn
ofl'orecida, o projecto do Senado n. 50, do pelo Sr. Leopoldo do BnlhOos, salva a sob1805, que regula. n. promocão dos ,juizos do emenda, n qual ó tambom approvnda.
Tribunal Civil o Criminal.
&' o projecto, assim emendado, adoptado
pora passar para 3• discussão indo antes a
O Sr. Scve1•ino VIeira fru.li- Commissilo do Justiça e Logislaçilo para rc·
geiras considerações no sentido do mostrar digil-o de nccordo11 com o vencido.
que o nrt. 39 rlc decreto de outubro do 1805 s(~guo·BO om } discu:;são o ó sem debate
nclm·S•J dorogndo pelo art. 75 da Constituição ro~oJtado o projecto do Senado n. 48, de
federal e para que esta intollegoncia do l'Ofe· 1805, concedou<Ío à Irmandade ela Cruz dos
1.000:000.~ cacla uma.
rido nrt. ~o niio soj" olrjocto do duvida a pro· Militare< tros loterias
11
voit[l. ;t occasiü.o paro. tornar clnrn o expresso. Segua-se em 1 d1i1cussilo o ó sem debato
appruvado e passa pa1•a 2", indo antes ó. Com·
na emenda que envia :i. Mesa.
missão de Fmanças, o projecto do Senado
O Sr. Leopoldo de l3ulhõer'l n. 47, de 1805; elevando os vencimento do
-Sr. presidente, peço que me informe qual csc!•iviio e do meirinho da Auditoria de
n dat.J. do decreto que organisou a justiça Marinha.
Segue-se em 3• discussão o projecto do Se·
!odorai i
nado n. 38, do 1895, que concedo a cada uma
O Sn.. PRE,IDENTE - Tom a data do 11 do <las filhas <lo Dr. Elysou do Souza Martins,
outubro do 1800.
DD. Adelairle, Rita,Dolores o Esther do Souza
0 Srt, LEOPOLDO DE BULIIÕES - Tom a <lata Martins a quantia de 40.$ mensoes ;
do 11 de outubro de 1800; a Constituiilço foi
votada á 24 do fevereil'O do 1891.
O Sr. Mora eH Barros niio indaga
O ar!. 75 da Constituição federal estribo· se as filhas do Dr, Elysou de Souza Martins
Ieee que aposentndor·ia só poderá ser conco· precisam ou niio desta ponsiio, porque ainda
dida aos funccionarlos publicas em caso do in· quo precisem, o Estado niio a pode conceder.
vali dez no serviço da Naç[o.
O Bmzll est~ devendo um milhiio, oilocon·
Conseguintemente, este decreto foi derogo.~ tos noventa e tantos mil contos de róis ; ó
do nos ta parto.
uma divida acabrunhadot~, que niio per·
Creio que ó inteiramente dosnecessnria mitto estas pen,úcs.
emendarmos o projecto em discussiio quanto Isto que o orado!' diz cm relação ao projeá exlgencia da inv,lidez, visto corno a este cto cm discussiio, elevo ser considerado como
respeito existe uma disposiçiio constitucio· dito a respeito do todos os projectos de pen·
nnl, que uma lo! ordinaria nilo póde ro· siio, con tt•a os qunos votará.
·vogar.
Ninguem mais pedindo a palavra, encerra.
N;1o obstante, se !ta escrupulo, ou respol· se a. discussão.
tal·o-hel mandando 1t Mesa uma decla!•ução Procedo-se 1\ votaÇlio o ó o projecto approneste sentido.
vado,em escrutinio secreto, por 22 vot.os con·
tr. lO, o, sendo adoptado, vae ser enviado a
0 Sn. MORAES E BARROS-Convem.
Camara dos Deputados, indo antes /J. Com0 Sn. LEOPOWO DE BULl!OEs-E, neste caso, missilo de Rcrlacçiio.
podlroi permissão, pora dize1• que o;se de· Seguo·sc em 3' discussiio a proposiçiio da
croto do 1800 foi explicado po1• um do 21 do Camat•a rios Deputados, n. 8, do 1805, que
outubro elo 1892 o que o favor, que se coa· autol'isa o Poder Executivo a concedO!' ao
cedo hoje nos memb1•os do Tribunal da Côrte cabo do osquaelra rerm•marlo, Amaro da Costa
do Appcllaçilo ó o olo que "ogito. o docroto do Soares, a pensão dillria do I$000,sem prejuízo
189\l explicado pelo do 1892.
do soldo, que já percebo ele sua reforma ;
Vom á Mesa, ó lida o posta conjuucta.
mente om r1lscussiio,quo so encerro. som mn.is 0 Sn. ALMEIDA BARRETO- Peell a palavra
debato a seguinte sub-omonda a emenda do simplesmente para explicar. n:o Senado o que
Sr. Senador Loopolclo do Bulhõos:
so clú cm relaÇlio.a este projecto.
Accrcscento·sc uo tina!:
Trata-se do um soldado. com· muitos ser·
«Eutonrlido no., tol'mos do a1•t. 75 da.Con- viços
do cnm;mnha.
stltuic;iio Fcdm••l.
O honmdo Senador por S. Paulo quer quo
S. R. Em 23 de outubro do 1895.-Scvm·ino niio so conceda ponsiio ilo qualidade alguma,
Vicira.-Leopoldo do JJulhüo.'l-.,
mas ou lembro ao Sanado quo se trata de um
Soguc·so em discussão que se oncorrn som valho militar coberto do so!•vlços i• Pntria
debate o Ul't. 2.'
(apoiado•), baleado nos campos uo.batulha ein
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defesa da Naçiio, tmm·se do um 'oldndo
cumpridor dos seus devoras, obediente ú di·
sciplma m!litor.
Esse homem t,em aponas o soldo de 3S men·
snes, com o que nilo ó passivei sustcnttLr-so o
a sua mulher.
0 ~R. MORAES BARROS - Para isso ó que
foi crcado o Asylo do Invalidas.
0 SR, ALMEIDA DARRET<> - 0 asylo nilo Ó
plrn estes casos.
Como disse, c'lie tem 3$ do soldo, o acredito
que nilo haveró. um Senador quo reemo a
este mutilado militar a insignificante pen•ão
de 1$000.
N•'to se trata de uma pensão do centos de
mil róis, como outras que aqui se toem votado.
trata-se da pensíio de 1$ a um velho servidor
da Pntria ; c por Isso ó do esperar que o Se·
nado nüo doixnró. de dnr o seu voto no pro·
jecto.

Ninguom mais pepindo a palavra, encerra·

EO O. discUS::iÜ.O•

•

Posta a votos ó a proposicilo approvada, em
escrutínio secreto, por 23 votos contra 10, o,
so .. do adoptada vae se•• submet\illa ó. sancçiio
presidencial.
(J
:
Segue-se cm 3'' discussão e ó sem'debn.to
npprovnda, em escrutínio secreto por I7 votos
contm 10, o sendo adopta,lo, vac sor submettida ú sancçito presidencial, a proposiciio
dn Camnra elos Deputados n. 34, de !895,
que concede a o. Frauciocn Amalia Bitten·
court Cardoso a pensão annual do I :200$000.
Segue-Re em 3" cliscussí1o o. proposição dn.
·mesma Camara n. 30, 1lo 1805, que concocle a
O. Maria L\ns Velloso dn Silveira, filha legitima do cnpitilo de artilhnria, jn fallecido,
Pedro Ivo Vclloso da Silveira, a ponsüo de
100$ mensaes,
O Sr. 1\lnnoel de QueirozSr. ·presidente, nüo pretendo oppor-mo a
passagem deste p:·cjecto, dar·lhc-hel mesmo
o meu voto. O ~uo me tra~ á tr•ibuna ó n ne·
cessiilnde de ped.r 11 honrnda commissiio a ex·
plicaçilo de um tre.clto do seu parecer.
Foliando do Pedro Ivo, di~ a commisSiio
(10): «prisioneiro do imporia, tevo o mysterloso tlm, que as chronicas l'oglstrnm. »
V. Ex. compreben,lo quo, pela obscuridade
dosto.s expressões, os que, não estiverem bem
no corrente dos tactos cln. no~sn. historia, ou
mosmo algum mnlicloso, podo entendei-as
como umn. nccut~-ncü.o do um cx•imo n.troz pmticndo polos homens que tinham n respous:.bllidndo do ~overno naquello tempo.
Oro., creio quo a illustro commis!Õiio não
teve esta intonçiio, o creio mesmo q uo sor•i11
fa~or·lho lnjut"ia suppür, que, doJl!liS do ter
verificado quem eram aquelles, c:dadiios clln
os aCl'edltassc capazes do commottorom um
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crime t.to vil o tão infamo como seria esse
do fazer desappareccr mystoriosamonto um
pt•isionoi ro de E11tndo.
Com effcito, Sr. Prosidento, basill lombral'
no Sanado os nomos daquelles illustrcs bra·
ziloiros, paro. que ninguem no uso de sua.
ro.zU.o posso. n.ccusn.l·OS de uma. torpeza, de
umn. vilezn., do qualquot• o.cto reprovado
pelos homens do bem.
O SR. CosTA AZEVEDo-Que nunca prati-

carn.m.

0 Sn. LOPES TROVÃO-O imperlo nunca

violcncln' ! ?
0 SR. MANOI~L DE Qur.moz-Eu j(L disso que
nfi.o flLzia injuria :i. illutitro commlssão do
suppol·a capaz da ncreditor neste facto.
Pct;o explicações unico.mcnto paro. ovito.r intm·protnr;õcs maliciosas, e V, Ex~ CPmprehonde porfelmmcnte a raziio porque eu niio
posso doixar sem reparo este ponto do
parecer, quo po:lerin sor perversamente in"
terpretado.
Com etroito, nquolle> homens cllamaro.m-se
Marq uez de Monto Alegre, Visconde de ltaborally, Euseblo do Quc:roz •..
0 Sn, COSTA AZEVEDO -Homens rospeitoveis.
O SR. LoPES TaovÃo-E' porque morreram;
os actuo.es, quando morrerem, seriio to.mbem
respeita veis. A histeria é assim.
0 Sn. 1!ANOEL DE QUE!lloz-Si pautorem OS
seus actos sempre pelas leis da lwnestida•1e o
dti: lf!Ot'D.lidado, como aquelles cidadãos, serão
respeitados como olles sompro toram.
O Stt. LOPEs TnovÃo-Jsso niío quer dizer,
que nüo foram no sou tempo muito atacados.
0 SR. MANOio:L DE QUEIROz-Por isso é que
peco uma expllc01;üo.
.
Estes homens, com e.Q"eito, Sr. presillente,
o seus dignos compa.nbeiros de ministerio viveram em uma opaca das maiores revoltos da
nossa historia, como o Senado sabe, ópoco. cm
que o nrdor das paixões politicas levou
muitas vezes ns opposiçües a lançarem .mão
do meio extremo dlL revo}lo. n.rmndn., obrignndo assim o Governo a oppôr·lhes n forç~
h•gal com toda o. cnm•gin., como J'ez sempre,
pnrn manter a ordem, sem a qual niio pódo
haver liberdade,
Oro., estes homens, no mo.is ncccso da.s
lutas, mercceJ•am sempre o rospolto, o. con·
sitlernçilo e o. cstlmn. dos seus mais cnclll'nl!;ndos o intr.msigentcs advel'sarlos, que
sempre os con~idot•ttrn.m horndlS do bem,
porque todos t•econllecinm n. sun. intomoro.tn.
n•ol.iidadc, a sua honestidade nunca deamon·
ida, a sua leald~de nuucn postn cm duvida.
Niio foram no tempo em que estes fuctos so
dornm, esses bomons suspoltodos dn o.coiio
pr~ttlcou
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que mnls tardo lhes foi pela cnlumnla impu· O Sn. GoJIII~s DE CAsTRo- o mou lllustre
tnda.
• compati•iotn convenceu-se mais tardo de que
Ora, niio silo factos passados n. saculos, nao Cnllarn noate nssumpto corn mu.ls oloquencia
.estão obsonrecidos pelas trovas dos tempo~, do que justiQa.
sã.o, por n.ssim dlzor, de lwntom; snccederam
O Sll. MANOI~r. DE Qummoz-,Já mo bastn.va
Juí. coroa. do 45 armas, e nindo. vivem muitos a. questtlo de Pmtro Ivo, o 1.\-gorn. tenho tn.m·
contomporancos daquo!les successos que po- bom do restabelecer a verdade sol!J•e a morte
dem dolles dar testemunho, o aqui mesmo do Infeliz Nunes Moohndo, o quo lilrci cm
no Senado hn pessoas que <onhocem perfeita· pouollS pnto.vr11.~.
mente esses acontecimentos.
Como so sn.be, a 2 do Jovereirode 18J9,a cl·
Acaba do sentar-se IÍ minha <llreita o mou dn•lo do Recife· foi ntacnda por grandos !'orças
mustre o respoltavel mestre, o venerando revoltosas, n cuja fi'ante estava como chefe
Senador por Minas Goraes, cujo l10nrado h•· pJ•:ncípT11 o descmbargatlor Nunes Machado,
· mito, o Sr. Thcopbilo Ottoni, senador do im- collegn e amigo do meu pai.
perlo, tovo parto multo importante nesse Nessecomba.te,quedurou mais de 12 hOras,
mystoJ•ioso desapparecimcnto de Pedro Ivo. o foi renhido, ostentando a maior bravura
o Sn. LorEs TROVÃO-O Sr, Orozimbo Mu- tanto os rebeldes como 03 leg11Jistas, morreu
niz Barreto, contou isso ha tempos pelo> jor- de uma bala que ntr,wessou·lhe o Ol'nneo, o
desembargador Nunes Mnchado,
nacs.
o SR. MANomr, DIJ Qu<Inor.-Sr. Presiden- O Slt. LOPIJS TROVÃo- Foi uma grande
te não tenho aqui os documentos, que pode· desgraça, poJ•quo era um homem de multo
rol mais tardo apresentar, si fór contestado. morito.
Vou om poucas palavras contar essa histo. 0 SR. MANOEL DE QUEIROZ-Ora, si de Um
ria., como eiJa chagou ao meu conhecimento homem que morro em acçiio de combate por
por pessoas que estavam bem infoJ•madas e uma bala, so pódo dlzor que foi assignado,
poçn a todos que tenham tnmbom noticia dos então o nosso exercito, mos que digo cu, todos
Jilctos, que mo <lcsmintnm inmodintnmonto, os exercitas de todas as nações, não seriam
si parventura na ligeira exposição que vou mais do que nrregimentações do assasinos e
fuzar, de qunlquci' modo fu.ltnr à vordnde.
ossos gran•les homens que a historia recom·
0 SJt, LEOPOLDO DE BULUÕEs-Todos !Jiio do manda li nossa admiração pnr seus feitos
guerreiros, des·lo Alexandre atê Moltke, niio
confirmar o que V. Ex. dlssor.
o SR. MANOEL DE Qummoz-Espero isso, passariam do chefes do b•ndidos e sicarlos,
mesmo porque nilo ntnJ•marei cousas que não Si o nob1•o Sanador entende a historia
conheço, e que nüo po;sa provar com teste- assim ...
munhas insuspeitas, o documentos lrrccusn· O SI\. LOPES TnovÃo-Em todo o caso pro·
VaiS.
voquoi um11 bella exposição par/lo a elucida·
sr. Presidente, V. Ex. sabe que o capitão ~ão de um dos ponto~ mais obscuros da !tis·
Pedro 1vo foi um dos chefes da cllnmnda re- toria nacional.
volta praieira em 1848. Quo.ndo depois do
combate de 2 do· fevereiro de 1840 o outros O SR. M.\NOEr, DE QUEIROZ-Não à obscUI'O,
a malignidade procurou obscurecei-o. Como
que se seguii'Itm ..•
disse o meu honmdo coUegn, Senador· pelo
o Sn. Lorms Tnovio-A revolta em que foi Maranhiio, não so pro~alou nnquelle tempo
assassinado Nunes Mocllndo?
quo N1mes Machado fora assassinado,. mas
O SR. M"NOEL DE Qummoz-Acredita V. Ex. sim que seu cadaver fora profanado.
que fosse assassinado! •••
O SR. LarEs TnoVÃo-Foi exposto; e uiio
O Sn. LoPEs TRov,\o-E essa morto inspi· ó magnanimo prolllnnr assim um cadnvel'.
rou um trecho ndmlra vol do Jvão Francisco 0 SR. COSTA AZEVEDo-Encontrei o cndi\VCI'
Lisboa.
o o acompanhei ato a igrojn do s. Fmncisco,
0 Sn. GOUI~S DE CASTRO-Elia não disse que onde sepultou-se, como amigo pnrtlculni' seu,
que ora. (lia vario.< apartas.). _,, . ,. ,
Nunes Machado t ósse assassinado.
o Sn, Lopgs TRovÃo-Fali ou da pror~nnçiio O Sn. M,\NOEr. DI~ Qui~mo~..:.Fai;porvontura
Euzebio do Queiroz quem o. for..?·.
Jmpia que solfl·eu o cnduver.
Quando o lllcto fJsse verdadeiro, o mlnls·
O Sn. CosTA AzEVEDo-Acompanhei o corpo torio
estava aqui no Rio do·Janoiro e o Jilcto
ó. sepultura.
deu-se no Recita. Alhis,elle podia ser contado
. 0 Sit, MANOmr, DI~ QUEJROr.-Não pi·~tendia por pessoas interessadas cm moiestar•o go·
aliar do infeliz Nonos Machado, m11.~ o npllrte vor,no e seus agentes.
··
obJ•Jgn·mo a expllc11r no honrado SenadO!' a O Presidente da Provlncln. era o nctunl
blstorln vordadoJI'n des~c faoto.
Mnrquoz de Mm·ltyba, homorn de totla a bo·
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norabllidado. O chefe de policio era o Josembo.rgndor, •lcpois Sonndot• J11gue!J•t> do Mollo,
honuma todo:J muito cotihccidos 11 1L nossa. sociotlu.rlo, lncupn~o.i elo lli'Ofunnr qualquer
cnda.vor,
aindn monos o do seu
.
. cuJiega..
O Sn. Lori~s TnovÃo-Pois fui o procedi·
monto o.ttribuido ao JJcsembnr~nclor Fig-ueira
•le Mello ~ue Inspirou a ,João Fr>·nci~co Lis·
bôa um bollo t: ccho do cloquencl~>·
0 Sn, MANDEI, DE QUEIRO?.-Depois do ven·
citlo. IL revolta, mo1·tos iLpri.s!on:LdO:i ou l'ot·n·

gidos os seus j'rlncipacs chefes, o nltimo quo

tentou pl'Olong:n• a revolta foi o cu.pit11o Po·
dro Ivo, que l'el'uglou-se nas matta~, cm comp·.mhh do celebro Caetano Alvo,,
O Coronel Peth•o Antonio Vollose do. Si!·
veira, amigo do mon pua o pae do Pedro Ivo,
que niio ot·o. adepto da t•evoltn, pelo contrario, tinhn. so conservado fiel no uovel'll•l, escreveu ao Ministro da Ju,tlço duas cartas,
nas quacs podia autorlsoçiio ao Govorno,
pn1•a procurar Pedro Jvo nos rnnttns, o, por-

snntlil-o n. cntragm•-so, acn.Lundo n.sslm com

aquello resto da rovo!Ln~·'o ainda havia.
O Ministro da.IIIst.iça,quo era Euzeblo de
Quoiroz, rospondon :
Euzobio de Queirol. respondeu ... (V. Ex.
comprehen·le que respondia a urn pao que

pedia p:1r seu r11ho, o a um·n.migo que so

dirigira a olle, em nome da aini?.ndo, o, portanto, precieo.vo. CRcollwr rnzõoS que n11o
pudessem magoai' o p11o o o ttmiSO) ... Eu·
zeulo do Qu•h·oz rcsponden quo achava
inutcis os esC4w~:os que ollo pt•etendia liLZcr,
visto qno o Capltiio Pedro ivoji• nmn vrz
tinha recusado a nmni;tin qno o Pt•esldento
do Porna.1~.buco lho tinha o1fcrecido o que não
podia autor is ~I-o a !'rze-r protncssu. alg-um~t
em nome do Gov~rno, pOl'.JUO nilo ncrcclitavo.
que pude•se olitei' qualquer resuttndo, Tenho
em meu poder ainda essas cartas. o on!t•os
documentos, que provam nüo ter o Governo
feito promessa. oJgumn.
Poróm, o Coronel Pctlro ,\ntonlo, ancloso
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prostrou mal-ferido, atravessado por uma
""'"· A fu>llnriiL contlnou ató quo o Dr. Leite
o Olticicn ...
CM SI<. Sm:>~Anon- Pao do nosso collego.,
O SI\. MANOEL DE QUEIROZ- Estava vendo

si nllo estn.vu. presento,

Como in dizendo, a fuzliarin continuou até
quo o Dr. Lolto o Oiticlca e outras pessoas
que acompanhavam Pedro Antonio gritaram
quo niio atirassem, porque ora o pae do
Pedro Ivo. 0.< motutos nssustados rugiram.
Pedro Antonio rovndo para urna casa proximiL, ando ostttvo. a liLmilin do Pedl'o Ivo, nhi
tratou-se c no fim de cerca de um moz tovo
então sun. conforonciu. com Perlro Ivo.
o s". JoÃo BAnnALUO- A conferencia do
Jacuhipo.
O SI<. MAXOEI. DE Qummoz-V. Ex. devo
Ost:.r mui LO uom informadO.
Ne;La conliu·cnclo., creio quo o lamontnvel
successo que so hnvht dado concot•reu _para.
que Pedro Ivo ouvisse com m:.is attonco.o os
conselhos do S:JU pne o-l'osol vosso entregar-ao
no governo. Cheg1mrlo ao Rio de Janeiro em
companhia rio ~[iguol All'onso Ferreira, que
S. Ex. conheceu do bordo, foi logo conduzido
preso po.t•a a fortaleza.
o Sn. CIIRISTIA:>o OTToxi-Vinha proso do.
B1Lhia., scgunJo creio.
0 Sn. MANOEL DE QUI~InOZ-isso Ó Uma bis·
tm•i:. muito compritht que nada tom com o
ministet•io, o li. qun.l entendo não mo dever
r·crm•il', pois

QU!.'l'O

sümanto VRl'l'er qunlquer

suspeita do uma \'Ilesa por p:u•te do homens
corno Euzeblo de Queiroz, que V. Ex. compi·ohcndo <iUO dovo sompi•o delilnder, o o litço
pot·llcvti', u~u.s não pelo rocclo do que a ca.lurnnl:. conSiga jiLtnnls maroar-lbo a interne'
r;~t't honcstii.Jado.
·
0 Sn. CIIUJSTJA;-(0 0ITON! E OUTROS--Sem
duvida.
o Sn. MANoEr. DE Qummoz-Qunnto ás ncpor ver seu tllho livre dos pm•igos, e mesmo cusn.f.!Ões qno fizeram 11 outros, niio me compor ver poc·fie~l.fln. u. sua toJ·rj\, resolveu, pato, pelo menos agora, defendei-os ; niio creio
npeznr do tudo, connado na gonorosidudo do nello.s, creio que houve multas oxagget•ações.
Governo e nn clemencia Imperial, procurar (,l]lrii'IC.<,)
o fllho, e pediu-lho uma conferencia nas V. J;x. refere-se nnturnlmonte n ncousnmaltas.
.
çües que so llzcmm, ao dopols Visconde do
Foi marca~o o dia para a conforoncln, e o S. Louronço, SI·. Gonçalves MILrtlns; mns,
lagar onde devia reatisnr·so: mns, por um em todo ""o, mesmo qu:mdo fossem vordalnmontnvel ocaso. o Coronel PedrO Antonio doli•as os accusaçuos fmtas áquelle lllustre
niio foi puJo ponto quo Pedro Ivo lho tinha cida•liio o :1.0 Prcsiden to Uo Alagón.s, o S1•,Con·
marcado, mas por ontt•o. Oro., Pedro rvo tinha solhoiro .Josó Bento ria Cunha Figueiredo, nada
· dndo o~dens n. seus homons quo llzos:som Ji.1go p•'nlo attingir n honra dos ministros, porque
sobro ~nem fJliOL' quo tontn"o ponett•nr nns nüo foram nutorlsados po1• olles 11 lhzer ns
mo.tto.s sorn tts p.nln.vrns do pnssc, o stLnto o promess:.• quo so diz torem sido lllitas. Bem
n sonha, do modo quo, quando l'od,·o An- vti quo niio tonho temjlo do onti':tl' nesta
tonio chegou il beira dn matta, foi recobl<lo qnostiio, porque lrh• multo longo, seria fltzor
por umo. descarga das sontlnolaS, que o a historia completo. da P.l'aielra,
Sanado
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Niio creio que o Sr. Gonçalves ~laJ•tins fi. niio approvnram esses meios violentos, que
zcsse tnes promcssn.s. (fiá um apm•tc.) Ambos niio Jmllm·lnm ter bom suecc~so o mandaram..
esses, tanto Urba.no Sn.llino comO Fi;.:ueim 1.1o lho ctlzer:-mio, por essa modo não consegue
Mollo, são suspeitos. :unbos defendiam sua n11d11. E dcmm·lhe outi'O plnno. Esse pluno
caum, insplrndos pelns paixilos do momento. 101 t~xccutndo, o consto. quo 1bi o a('gU\uto :
Por meio do dinheii'O ,quo lho mnnrlamm,
UM SR. SENADOR-Como so fnz boje.
clle subornon n. gu:1rniçüo Uo. rortalc~o., quu
O SR. MANOU L nE QuEmoz-Foram lidns na n.liús niio era· muito g1•n.ndc; o nproveita.ndoCamat•n dos Deput:trlos, cm 1850, enrtns do so Un. u.usencht do commnndn.nto em um co1•to
Pedro Antonio, quo innoccntam o SJ•, Gon- cHn, que creio quo era cm um dia do corçalves Martins o oiie nunc:• disso ter sido nu· teJo,, .
.toJ•isado llCiO GOVOJ•no.
O Sa. Go~ms DE CAS1'1lo-Qulnta ou sextaSJ•. presidente, dizln eu quo Pedro Ivo e feira
santa.
Miguel A!l"onso Ferreira fornm lovndos immo·
d1atnmente pa1·~ n foJ•tnlezn do. Lnge. Ainda 0 SR. MANOEL DE QUEIROZ •• , fechou a
guarniçiio na cella em que estava p1•cso, o
o mlnisll·o o!Terecou·lbes amnlsth•.
0 SR. ,JoÃO BARBALlJO-Dccrcto :!e 13 do fugiu com a sentinolln o mais deus senten·
cindes que estavam na fOJ•taleza. Um boto
rna1o de 1850.
arrnn,indo polos amigos, e que estava perto
6 SR. MANOEL DE QuEmoz-Pedro Ivo nilo dn. fortaleza, r•ecebcm-os e levou-os para a
quiz acceitar esta amnistia, porque impu. praia do BotMogo, onde ~:e nchnva um cnrro,
nha-sc-lbc o. condição fie viver, creio quo dentro do qual dizem quo osto.va Salles Tor·
durante seis annos, no logar que lbsse des- res Homem, depois Vloconde do lnhomct•im ;
tinado pelo governo e elle queria impor OU· e accroscenta a tradlçiio, mns não sei se é
Iras condições.
exacto, quo para matar• seg-urança. da evasão,
0 SR. GOMES DE CASTRO-VeJa V. Ex. O ln· Theophilo Ottooi tmha tumndo o lognr do
cocheiro. Entii.o, nosso carro, Jbi Ped!'o Ivo
conveniente dns amnistias com condições.
á cnsn do Senador Alencnt• ou do um
0 SR. MANOEL DE QUEIROZ-Mns nunca disso levado
Breves,
niio s.ei bem; m11.< o que é certo é que
a V. Ex. que era amigo das amnistias com ello tbi homisiar·se
na fazenda d!L Maram·
condições.
bnia, que era da fnmilia Breves,e depois em·
0 SR. GOMES DE CASTRO-Nilo estou dizendo bnrcou em um navio tani~em nrranjaclo por
Isso; apenas tome! a llber<lado de dlzor: Veja seus amigos, dizem que um navio sueco,
V.Ex. o Inconveniente das amnistias com onde ent1•ou para ser levado para fóra do
condições.
Brazll.
0 Sn. MANOEL DE QUEIROZ-Isto aconleceu
Nesta tro.vmsia desappnreceu Pedro Ivo.
muito antes da guerm do Uio Grando e de ü Si ó a este myslcrioso dc::wpparecinumto que
de setembro, o ó impossi vel confundir os deus a commlssiio so refere, tendo ollo l'!Lllccido no
mar, em um navio arran,iado por seus ami
factos.
Nuo tendo Pedro Ivo acceitado esla nm- gos, bem so vó que culpa alguma podi:t tet• o
nistlo, foi sujeito a comeibo de guerra o governo de então nn sua morte. Mot•reu
condemnado ó. morte. pona que foi commu- IJaturulmentc do mole>tins cl1ronicas que se
tnda pelo supremo tribunnl,creio quo em lO teriam ccrta.mento aggrnvotlo, c:om a suo.
annos de pmiio em uma fortalezn, e por isso vida nns mattos, e depois nit fortaleza da
ficou ello preso na fortnleza da Logo.
Lago, quo,nuquelle tempo, como ainda l1oje,
A oppos1çüo daquel lo tempo que não perdia niiu crn propriamente um sanatorio.
occasilio de iRcommodar o governo, e que cm DeixnJ•in pnS<at• sem reparo o purccer da
dirigida por possons q!1e <Onhe,cium e npro· Commlssüo, si a calumniajâ não tivesse quevoltavam todos os me1os de por emhnmc;os rido uma. vez u.tnca.I' u. memoria. lUl.l'lL ·mim
no governo. procurou logo cou:;eguil· a ova- sngm.dn, daquellos homens. V.Ex. sabe que,
são do Pedro Ivo; alem de conseguir a liber- hnvorú. ceJ•ca de um anuo, houve qu(lm na
dade do um sou o.mlgo, incommor.lnvo. no imprensa. uffii•ma.sso, ou por• ignora.ncia dos
mesmo tempo o governo, porque preso do cousos pati•ins, porque o quo menos tiO cotão gl'O.nda 1mporrnncln. teriu cons(•guhlo li- nhece, o flUO mono~ su estud:L no nosso paiz
v"rar·se de uma fortaleza, oudo devia estur ó :.1. suo. lllístox•in; óU 110r ig~IO't•nncio., ou por•
multo rccommcndado.
ma fó, pm•quo lnlilllzmcnto ba homens peJ'·
Fui intbrmado de que, ontmndo os amigos vcrso~.quo ontcn,lcrn quo· contrn. o inimigo
tlo Pctlro Ivo orn couununicnr;ii.u com cllo n. totlas as urmns sfío l,ons; o que ó coi·to 1l quo
respeito da ovusão, elle prOJlUZora que lho nm ignot·auto ou um pol'verso, nüo posso
mandassem armas, pois a,iudndo por dons decidir, poi·que não o conheço, levantou na
· ou tl·o~ umigos, quo tiulln. no. g-nurnir.~u. po- impt•ens" cssacalumnl•, o l411ava justnmento
deria bater os guardas, o J'u!lh·. OS·ntnlgos ~esto fuuto, uttl'lbulu~o no mlnlstot•lo do 20
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.
do sotornbro do 1848 o nssassinnto de Nunes Pm· este motivo, não me pttroco Jnconvenlente nccudir iL rolbronci!L, que· o. mau
Mncltndo o do Pedro Ivo.·
Follzmonto, appnrccornm logo na Imprensa JlQrne fez o nobre SCOüdor, que o.crtbo. do
possons que conheo!nm melhor os l'uctos, o ocntn.r·fle.
póde sm•. m1tis rcBpoit.n.vel o motivo,
que, pela su!t ~oa!ftntle,posto que ttd'VOI'Stlrios quoNiio
o
trouxe
ú. tribuna. (Apolarlus,)
dnquelleH JnJnJstros. ententlerum quo doVÍil.lll
. rostnholecot• n. v:ordaJ.o ; pessoas· que niio po· Houve quem Impu taRSo n seu illu!ti'O pne
dem ser suspmtn.-;, o ontt•o cJIIUI o honro.do o St•. Conselheiro Euzobio de Queiroz, um do~
h<,mcns politico9 do ma.Is nlta. intolligencln.,
Se!llulor Jlor Minas, que vetu ~ impt•en.o quo
temos tido {npoíado.~), houve quem lhe
re~tabelccer a verdade pot• amor li. verdndo,
enfio cortu.mentu pot• amor Uquelles homens. Imputasse cnmplicidn.do, cmpt'ogo de moia
do quem sempre lbi adversaria, ma.a n.dvcw- tortuo;o, pam · liLcrtaNo da presença do
tvo.
sat•io letLI o honrad,, o que nilo ndrnitto que PcdJ•o
Com ofl'eito,a. este rospeito,ou posso depôr,
contrn. o proprlo ndvct•snrio se empreguem
as nrmn.s da calumnin., nutorisnndo·o com sou porque sou Uepositario do tradit;Ucs dessa
época; •!irei mesmo-fui até charnudo para.
silencio.
tomar parto na ovnsilo do prezo.
0 Sn. CIIRTSTIANO ÜTTOSI-Não Jm duvida, O p1·i~c ~ai chefe iiLernl. que'" encat'ro~ou
ostou no lado do V. Ex. nessa qucstilo. Peco desta '"'"ao, rol, com ell'elto, o D1·. Saltes
a paltLvra.
Tori'f'S Humom, depois Visconde do Inhomtrim,
0 ,S~t. MANOEL DI~ QUElllOZ - Creio, St•. que cstu.va cm roluçõcs muito estreitas com o
preSJdontc, que nilo procuro ir mais loHgo. primeiro SonarlOl' Ott•mi, meu irmü.o, que
contJjuvou-o efficazmcnte, assim como outros
O meu intento ostti. cnnseguido.
Jit. não é rnn.is po9~ivcl que nlgum cn.lu· lil>or·ncs do Rio do Janeiro.
rnni11dor ousndo P!'Ocuro traduzir pcrver>ll- Pedro Ivo tinha conseguido alliclar 1chamnl'
rnente ns pala.vras da commls~íi.o pa.rn. ngci- a si um ca•lete Falcão, que fazia p•rto da. pe·
tal-ns no s11bor·do suas d11mnndns intencoes. quenn. guarnição da. Fot·t.'l.lew.lla. La.ge, o ta.m~
bom um soldado. E1•a Fnlciio quem fazia o
Devo prevenir no Sent~do que este pedido de
tu lhe tlo serviço. ·
de c":Piicaçfio não foi urna sorprezn pnrn a Est~tndo as cou,ns ncsto pé, mandou Pedro
comrms~ao. Quando lm poucos dias n.lguem
Ivo dizer a Salies Torres Homem quo lbo man·
me mostrou o pn.recer, C1U8 cu confesso niw dust~o lLrmns, quo cllo r.om os dou:~ conjurados
tinho lido ntó oritiio. notei nquelln phra;e, o sahit•in
a guarnição da Fortal•za.
procurai lrnmetll•tamento o !Ilustro Almi- Foi-lhoLatendo
respondido quo nilo toria auxilio do
rante Sen;odot• pelo Amnwnas o proslrtento qualilla,lo
o.lgumo., pD.ra. sahir por meios via·
da. commis:~fi.o, o o honru.do Senador por lentos, o que se nisto insistisse n110 contasse
Goyaz, que tbl o rolntur, e a nrnbo; disse que mais com n prornettido cooperação.
eu in p_odir explicação daquellns palavras, Então ello resignou-se a sohir por astucia.
oxphcaçao quo mo parecuL nccessa.ria para e, cm lagar do armas, mamlaram·lhe dique nln~uem se lembrasse de atacar a me- nheiro.
moria d!lquclles homens.
E' esta explicnçilo quo ou espero obter da O Sn. MonAES BAnnos-A mais valente das
Jenltludo o do cavalheirismo dos honrados armas.
Senadores.
•
O Sn. CmusrrANo OTTOxr-A guarnição do
Von sen!iir-rno, Sr. pr•esldonte, não quero fortaleza compunha-se tolvez tio doze ou
nem .posso n.1ongn.r-mo.
quinze homens; ora pequena.
O Senndo me hn de desculpar o tempo que A fortaleza da Lago consisto unicamente
lhe roubei, mas comprehondem todos que eu om um ootogono, que contóm as muralhas e
não posso deixar pah·nr a minimn sombra de uma especio do patco tumbem oc~,gonnl com
suspol t11 sobro n memorio, pnra mim sng1·nd~t communicnçiles
lilt•mo. de abobadas abaixo
tle illustree brnziletros, do varões bonemo· du.s bnt3t'lns, emcm
clrnn
das quaes havia só a
ritos, do cidad1los venemnclos e rcspeitabllis· casa do Governador, o este
todos os domingos
slmos, quo ou ttvo o. fortuna do conhecer o vinha com a tamllla il Missa,
na Capital o só
tt•ntar, e ont1·o os qunes, V. Ex. e o Sonodo voltava ó. !iirdo,
sabem, havia um cu,i• honrn ó o. minhn.
Plnno,lou·se, ncstns circllmstancios, n snhl·
(.\fuiln bem, muilo be111.)
dn, pat•• um desses domingos.
·
Nossa occasliio, Iili encarregado do procuO l!il•·· Clll'h<l.hnto Ottoni- rar. :um bom velho, q'!o som tor opiniões
Sr. p~osidonlo, ." quosllio niio tom talvez polilJCns procedorio cm lavor da ovnsíio, por
muitn. unportnnma; tem mr:Lis entretanto, do meros sentimentos humnnitorlos.
que os Jl!'<uec~os, quo so acham n11 ordorn do Este velho ,lá se tinha presta• lo por occnsliio da ovnsiio dn Fot·ta!czn de S~u ta Cruz do
dia.
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Pndro Caldas, co'ndemnado naquollo tempo hia tinha autorlsndo no p"e de Ivo a promot·
como cumpllce da conjurnçiio do Equarlor.
tm··lhe que nuda .so!l'roria si se ap1•esentnsso
Mas, Sr. presidente, por motivos iJUO osca· e que foi o Presidente dn Buhln, quem depois
pam IÍ. minlm memoria, nii.o consegUI nrran~ o pl'cndeu, fltltando n. esta. promessa., c mo.n ..
Jar este meio do transporte. Outro, niio sei dou·o para o Rio rle Janeiro.
quem foi que forneceu melo· do ir buscar os Lembro-me ató do que por parte dos que
defendiam o Governo, se explicava o ouso,
homens.
Estava tudo combinado; e no dia aprazado, dizendo quo a p!·omossa ora do ser perdendo
tendo o Governador, como de costumo, vindo si fosso condomnndo.
para a Capitni, Pedro Ivo, de accordo com os Ouvi dizo1• isto; si ó vordndo ou niio, isto
companhe1ros, arranjou banca do ,jogo nn ou não po"o garantir.
prbuo e convidou para olla. os soldados da Si o facto loi verdadeiro tem cllo hoje
guarnição e oilo, Pedro Ivo Jbi proposital- uma ceJ'tiL importancia, porque ó muito somo·
mente perdendo dinheiro, o ca outros da ihnnt.o ao quo ao dou no tlia 23 do agosto no
gunrnlçno, t'L vistn disto, .. ttrahldos pela Rio Grnndo do Sul.
febre do ,jogo, mctternm·so todos nn banca.
Tambem ali i nilo houvo condição estipula<la
A um signo.l do codeto Fnlciio, quo signi- do amnistia, niio houve promosso.; mas o dcs11cava que toda a gunrniçúo se achava nrmnmento dos rebelde; se fe~ em circumdontro da prisão, Pedro Jvo lovnntou-so e stnncins t'cs, quo nem a honM do general
disso : estou perdendo muito dinhei!'O o não que com oilos tratou, nom a honm do !'I•csiposso continuar,
dento da Republica, nem a da Nnçiio, pormit·
Os outros, que compunham n guarnição da tia que dcixnsscmos do votur a amnistia.
fortaleza, que tinham ganho dinheiro, e Nnqucile cnso, a honra pnrccin cstnr tamestnvam ferrados iL orelha da aotta, lá conti· bem compromettirla.
nunrnm.
•
Quanto.iL evasão, sou dos quo podem depor
Pedro Ivo, aproveitando n opportunitlndc, perante a historia.
retirou-se com os seus compnnhciroa, que Nilo só a memoria do Sr. Conselheiro Eufocharnm na prisão os jogadores: (Riso)
zobio de Queiroz, como ainda a dos seus comA um signai convencional do úm bote quo panhelros de ministor·io estão porfeit11mente
os esperava embarcaram e vieram desern- isentas de torl~ a imputnçilo poss1vclli respeito
barcar na Praia do Botnfogo, d'onde da do dcsnpparecrmcnto de Pedi'O rvo.
carro dirigiram pnra n cosa do scnndor Alcn- Dou este depoimento com tanto mais pracor, e em companhia do Suilcs Torres zer quanto tive a honra de oonheccr o pai do
Homem.
nobre senador, que mo trouxe á tribuna.
Houve quem dissesse depois que o meu
FJ•cquontci mesmo, ninda menor a casa do
Jrmilo, Tbeophi!o Ottoni,scrvira de cocheiro. avó do nobr•o Senador então Ouvido!' dn.
Posso affirmnr que isto não aconteceu ; citlndo do Serro; e dahi me ficnram r•olaçõos
!lOUVe nesta parte engano.
cordiacs, que niio se pertm•lmrnm com o sou
Mas, como ou dizia, •lirigiram-se pura !ilustre pu!.
a casa do Padre Alencar, d'ondo Pedro Ivo se Eis, S1·. pl'Osidente, o que mo occorre dize!'
baldeou para a cnsn. do fniiecido .roa~uim em 1•cinçiio no appeiio que dirigiu-me o nobre
Senador pelo Rio do Janeiro, (Muito bem,
Breves.
Desta ultimn. casa cilo se passára para a mtrito bom.)
Ilha da llarambuya.
·
•
Pouco tempo depois rlestes fuctos, soube O
Joiio Dnrbnlho podo licença ·
todo o partido liberal do !tio de Janeiro, que h Commissiio para dizer nlgumacousn cm do·
_l
o homem tinha embarcado em um navio, fcza do parece!•, visto trntaNe do um opisodio
não sei si com destino para fóra do pniz, Importante da historia do Pernnmbuco.Narra
camo disse l!O,je o nobre Senndol', ou si pa1•a · miouciosnmonte, fixando todna as datns e re·
rnemorundo todos os Jilctos cnpitncs, uma
sua provincia.
Passou como cCJ•to que Pedro Ivo tinha parto da rovoluçiio de 1848, cu,jo movimento
morrido do molcstia iL bordo do navio em Jili'!L principalmente dirigido pelo capit.iio Pcque cmbarcám,
dro Ivo, o qual depois do longas peripccins,
Mas, morresse ou nii.o morresso, estava jó. n.b:mdonou as n.rmns, o entregou-se no go·
Ira muito tompo fóra da noção do OoVCl'no o verno na csperançn. rlo ser• amuistindo piona·
os MinistraR de onlilo estão porJ~itumonto ii· mente de sua rcbcllião, como lhe promettern
vrcs de toda a suspeita do to1• concorl'ido pnrn o Presidente dn. Bnhia.
csto doSilpparocimento.
,
Foi o cn.pitiio Pedro· Ivo remottido pn.ra
O que tornou mais notavol esta prlsito o esta cnpltai e preso na JortaloznliiL Lugo onde
processo de Pedro Ivo foi quo cntüo passou niio tendo ncccltado uma amnistia que elie
POI' certo (nüo tomarei a rcsponsnbiiidndo 1lo conaidoraya inlqua, Jbi pr•occssado o con·
nffirmar que o soja), que o PI•esidciltc da 1111- demundo n 10 n1mos do prJsiio, Depois disto
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evndirn·se ilnquelllL fortnlozn o ntó ho.ie lgno·
rn-so qual a natureza do sou dosapnrocimontn, isto ó, si morreu de molestin.s, ou do
J"orimontos recebidos IL bordo do navio que o
conduzia pnra n Europa.
Entretanto, ó corto, o n .iustiçn manda con.
fes<nt•, que o illustro E>tnilistn Euzebio de
Queiroz, Ministro do hnporio no Governo dn.
quelle tempo, nenhuma compllcidnde teve
nesse JU.cto, e o. sua momot•in. loVILnta.·so illesa
o sempre honrada pum confundir a malodiconcln de alguns de ~cus contempornneos.
Concluo o orador, pedindo no Senado n votnção do projecto que se discuto, como umn
homenagem uos rcnes serviços do grnnrle pn·
trlotn Pedro Ivo, cuja filha precisa do apoio
e do favor da Republica para manter n suo
.existencln.
Assim conclue o seu longo dlscm•so que ó
um estudo completo de uma dos paginas mnls
Interessantes dlL historia do Pernambuco.
Fica n cliscussiio adindo pelo hora o com a
palavra o Sr. Leopoldo do Bulhões·
O Sn. PnEStDENTE designa paro. ordem do
dia da sessiio seguinte:
.
3" dlscuss[o da propo•içiio da Camara dos
Deputados n. 61, de 1805, que autorlsa o
Govet•no a abrir no nctunl exerclclo financeiro ao Minlsterio da .Justiça o Negocias
Iotet•lores, o credito supplomontnr da importnncla de 566:226$610, dostlnndo ó.s verbas

s, 7, n, 11, 13, 10, 20, 21. 22, 21, 28, ss, so

e 41 do art, 2' da lei n. 266, do 2·1 do do·
zombro do 1894 ;
2" dita da proposição da mesma Camat•n
n. 82 de 1805, que, dlspcn;n das oxlgoncias
rogulamontnros para a matricula, no anno
vindouro, os alumnos da Escola Militar desta
capital, desligados desse ostabeloclmonio do
ensino, no corrente anno, po1• motivo do disciplina ;
3• dita da yroposl~ilo da mesma Cnmarn,
n. 31 de ISOo, que declara do livre escolha do
governo, além de outros cargos que .i<i o silo
pela lo~islaçiio em vigor, a nomonçiio de dire·
otm•e; do Tltosouro, inspcctore• da Alfl\ndega
da Capital Federal e da Caixo. da Amortização,
director 'da Cnsn do Moeda, admlnistt•ador da
Imprensá Nacional e Diarlo Official o director
da Jlocobedorln;
Contlnua~ilo da 3• ücscussilo da proposlçiio
da mesma Camara, n. 36, do 1895, que con·
cedo a o, Maria Lins Velloso da Silvolro., filha
legitima do cnpltiio de artilharia, ja JO.llecl<lo,
Pedro Ivo Valioso da Sllvoil'a, n pensiio do 100$
monsa.es.
3" dlscussiio dos proposlçiíos da mosmn
Co.ma.rn. ;
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N. 53, do 1805, que nutorisa o Poder Ex·
ocutlvo n conceder ao J" olncial da Blbllothecn
Nacional, Olympio Fot•relrn das Neves, um
nnno do licença, com ordenado, para tratar
de sua. sa.udo ; .
N. 58, do 1805, que nutorisa o Poder Ex·
ccutivo lL conccdtlr 1t0 cngcnehiro civil José
Dlno Dolgarlo de C,trvnlho .lunior, lente do Ex·
ternato do Gymnaslo Nacional e professor do
Collcglo Militar, um anno de licença, com o
respectivo o•·donarlo, para tratar de sua
sa.udo, onde lhe convier ;
N. 50, do 1895, qne autorlsa o Poder Ex·
ceutivo n conceder a Julio Tra.jano de Moura,
director da 4" socçiio do Museu Nacional e elo
Laboratorio Anatomo-pothologlco da Assis·
tencln de Alienados, um anno do Jlcença sem
vencimentos ;
N, 62, elo 1895, que autorlsn o Poder Executivo n conceder n Emilio Jose! Moreira
.Junior, 3" escripturat•lo da Alfandega de
Mani•os, Uljl anno do licença sem vencimentos;
2" discussão dos projectos do Senado :
N. 30, de 1805, quo autorisn o Govcrnoa
m~nrlar contar ao i• tenente retOJmndo da
Armada Arthur Waldmiro da Serra Belfort,
para os atreitos da reforma, mais oito m<zes o
28 dias do serviço ;
N. 49, d~ 18~5. que concede ponsi!o a
D. Brazilla Augusta Pinheiro da Cunha,
vi uva do general Francisco Manoel da Cunha
Junior.
2• dita dos proposições da Camara dos Depu·
tndos :
N. 54, do 1895, que nutorlsa o Poder Exc•
cutlvo n conceder ao Dr. Lntllslao Josó do
Carvnlho o Araujo, medico da Hospedaria de
Jmmlgrnntes cm Pinheiro, um nnno de li•
cença com o respectivo ot•donndo, para tratar
de sua saudo ;
N. 69, do 1895, que autorlsa o Poder
Executivo a conceder n Aicides Catiio da
Rocha Medrado, blbliotbecnrio da escola de
Minas de Ouro Preto, um anno de Jlcenca
com o rcspecti vo Ol'denado par11. trn.tar do
sua saudo, onde lho convier;
.
N. 70, de 18!l5, que autorisa o Poder
Executivo a conceder n Antonio Leonardo de
Menezes Amorim, 1' escrlpturario do Thesouro ·
Nacional, um anno do Ucenoa com o respectivo orrlenn<lo para tratai' do sua saudo,onde
lhe convier ;
N. 72, do 1805, que mando. transferir do
quadro do exercito o incluir como elfectivo
em um dos corpos militares subordinados ao
Mlnlatorio da Justlçn e Negocios Interiores, o
alferes do exercito Bonovenuto do Souza Mn·
gnlhiícs ;
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N. GO, do ISOS, quo nutoris~ o govomo n
conceder oo escrlptui•nrlo •ln Est1•ndn do Ferro
de Paulo A!fonso. Luiz'FOI·nnndos do Mnu,Jo
Besouro, FUho, um nono do licença, com ort.lo·
nodo, pnro trotar du sua soude ;
Lovnnta·so a sessilo á3 4 ilorn's do tor•lo.

nttentns a indiiroi·onçn •lo an~1o Presidente
dn Ropubllcn ós matarias civis e 11 notorlo.
má vontude do Ministro no nutor do projecto.
J,to niio obstante, respondi· lho trozo dias
dopois, fazendo pul•llcnr a resposta no J<wnal
do C(lmmercio, do J5 do mesmo woz (ogosto
de 1803) porquo recolava que elil• doixosso,
como até hoje deixou, do ser pubiicuda na
folho do Governo, quo tanta imJJOrtancia deu

'

no parecer,

Publicnç4o !alta em virtude de dollbaraçao Em seguid~ p~rti para ~ Europ~ il7 do sedo Sanado, tomada em sessdo do dia 21 tombro,suppondo concluidn n discussiio official
de outubro,
da mat.ori~, como era natur~l. mns onga.
noi-me.
TnEPJ.lOA DO AUTOR DO PROJECTO DO CODIOO
Seis dilUI depois, a 13 tlaquellomez, o ma,•io
OlVIL, REDIGIDO Rllf VIRTUO!il no· DECRETO DE Officíal publicava um aviso do Ministro da
15 DE JVLIIO DE !SOO, Á REPLICA DA OOl\1• Justlca, datado de 28 do agosto, e dirigido ó.
~I!S8h0 REV!SonA., (')
Commissilo Revisora paro replicar il minha
resposta, o que eUo lez, com tanto melhor
O art. S.'do contracto que. para a rcdac· vontade quanto mais seguramente contava
çilo do projecto do Codigo Civil, celebrei com com a impossibillda•lo da minha treplica.
o Governo Provlsorio o que foi n.pprovndo Esta, porém, niio perdeu a sua l'aziio do
pelo decreto de 15 de julho do !SOO (proposl· ser o, pois, sou do novo forcado a rospondor
talmente excluido da collecçilo ollfcial) dispu· as novas roz(ie; da critico officinl, muis uma
nha o seguinte: «Si, apresentado o trabalho, vez atrevida, como todas ns nuscncias.
o Governo resolver submottci-o nrevisão do Entro em mn.terla observando n mesma
alguma pessoa ou commlssão, o autor tcri• o ordem e S<riaçllo que os commissni•ios mant•·
direito de assistir no oxnme e haver vista do voram no seu s•gnndo parecer o deixando
parecer par" responder âs suas censm·as ou para mais tardo o oxord1o, que parece despropor, de acoordo com ellns, as modificações tinado monos a maldizer do projeoto do que
necess~rins no projecto, vencendo po1• O>Se tra· a descompor o autor.
bulho, que nilo poderá exceder do tres nw:es,
um terço do ilOnornrio fixado no art. 4. • > e
I
o art. 10 accrescentnva : « O Governo ncolt~
as condlçoes estnbolocldas no presento oon· Nelte capitulo os ,iu•·isconsultos •lo go-::erno
tructo e obriga·se a deci~rar si a.ceita ou nilo repisam a questiio da abnmn<ln classlficnçuo al·
o projecto, de que so tr·atn, dentro do q11atr·o iomii. o. proposito da conJusiio quo 1zei•am da
mc;c,ç, contados da datt' da sua ap1·esentaçno, •lo Thibaut com a do Hoiso,. ontr·u n qual pto•
ficando entendido que acoita sinüo declarar o tl!stoi na minha resposta o. p11ro nii.o c.•nCessa·
contrario. »
rem quo eu tinha I'IIZilo, nffi1 mnm que a unica
Pois l•om ; npezar dessas t1 isposiçil(ls !ijo diJTercnçn entro os d..us Ii que« um pilo entre
positivas como claras paro quem quer• que vlr·guins o que o outro põe entr<• parenthosis•
sa.ibo.ler o tenho. aenso commum, o Govot'no, quando n. veNade ó quo •Hvorg1nm profun·
a quotn apresentai o proJecto a 23 de feve- damento quanto a matori~ di> quinta divisão
reiro do IS03 (doe. n. i) soa 25 do mnlo,tres d~ !'arte Especial, a quui dovin sl'r, na opl·
mezcs e dous dias depois, coi!Stltulu a com- nliio do primeiro, o concurso dos credores o
mls•iio revisora (doe, n. 2), o só á 27 do ju- nn do segundo o •·estiwtlo ín-Í>Jingr·""' (i)
lho, annivorsario do lei Nuquet, declarou-me Tambem Insistem cont1•n acoliocnçlio da mate·
em aviso, registrado no coiTeio o I'ecebido a riadns obrigações no i" livro da Parto Espo28, niio aceltu.r o tru.bu.lho em virtude do ro· oin declarando futois e:» auctorilalo sibi
spectivo parecer, que, sómen\6 depois de en· co11:missa n.s razUes, com quo n. justltrellnhado nns coiumnas de honra ilo mario liquoi. Estns J'azõee fo1·nm: 1", o resOf!icial do 2 do agosto, chegou no mou oonllo· peito n logic~, porque, desdo que o ui·
cimento, po1• onda doviu ter Iili to esc" ln antns tuno livro da Parto Gernl ll'ntn. dos fu :tos
de ohegor a deCisão, quo teve c oro. esperada, o netos juridicos o. que· osto: silo 1~s fo!llcs
•.:.

(') O doa. n. l já Col publicado no Do'a,·io
·~fnn. 'durlrn1t;-nom,,. !l .f~O. OonHtn.
do Couqr•esso do 10 de outnb1•o do anno 'ju"G"(J)nn:\Incl,olclov
sn mH~iio, 'l'hlhnut Hupprunlo n .•ln•!Han ttllruolnl
pnssu.do 'e o n. 2 no Ditlrio O(fiahrt do mu.ia c u conuurHu
do crocloro11 1 mtHI ni'in r:um<~tll CJUO luiKQ
do 1800.
tonhii.IIUJ'I'rlmlclo o dn.-•ltolltlttiUo ln fntugruru•
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dns obrlgaçõoa, matcrla do primeiro da E~·
poclal, no.•la 1111 que possa j ustiOcar a iutro·
missiio, de outrn rna.terín e.1t.ro os llous; 211 ,
a nocossldado do cvlt11r no melo <ln Parto Es
peclal disposições dldactlcas, que silo lnevltavols no prln<l) lo <lo articulado dns obrigações ; 3·•, o exemplo do projecto do codigo
çlvil allomüo. E nccroscontel que não oram
as unlcns; porque poderia ainda tc1' nllegndo
que os bo ... ona, antas do adquirirem n pro·
priedndo (matorio do livro 2" da Parto Eipe·
pin<) tiveram SCl'Vlçoa a tl'orar entre si, " ·o
serviço ó 11 materin Jll'OJll'in das obrigações
que to<las so podam reduzirá.~ quatro lórmas
dos cont1•actos lnnomlnndos do diro<to COJ!I·

mum : do ut

dcs; do ut {acias ; faclo ut dcs ;

fado ut (aciu.s (Frg. 5 pr. O. do Prwscript

lO, 5.)
A commissiio t•opoto que a classiflcoçilo do
projecto do codlgo allomiio (ord.m dllS mato·
rins qulz dizer provavolmonte) obodoco a no·
cessidndos do ordem local, nccrcscentn que
ns outras minhas rnzõos r-ã.o futAis e, como
provn, cita textuolmcnto a .que otrereci po.ra
d11r no livro em questiio n eplgro.phe - Das
OUriga,uies-om vez da. que elhL JUlga prefevarb.

rivel-lJircito das Obri,qaçcics,

S1 n nccessidnd•J <lo m•dom local, n. que socorre-se n. co;nrt 1i5são, para justifbu o pro·
.iccto allomilo, ó a do dever rcger diversos
Estados, mais ou monos autonomos (que niio
ó) hmbam nós temol·n c, sl ó outra, devia
tel-a declarado para podar ser contestada.
E do passogem seja dito que o exemplo do
projecto allemiio, o argumento que mais
pesou no crlterlo da cornmissão foi o monos
gravo do quantos mo occorrernm o não seria
para mim um motivo decisivo, so eu não
tivesse outros mal< fortes.
Nos te mesmo oapltulo o. commlssiio olfercco,
com ares de leito do Procusto, para o meu
trabalho, as bases que, segundo olla, dovorn
elle ter tido, isto ó, I' as lois existontcg; 2" o
sentimento nacional, expresso no costumo;
3• a doutrino. sclentifica exporlmontnda pela
pratica dos outros povos,
Ora, o. ultimO: foi copiosomonte utilisada, o
as out1·ns duas niio podiam sel-o do mesmo
mo·lo, porque a segunda não existo e a pri·
moira está cm grande Jlarte apodrecida.
. Com atreito, ns lois v1gentcg em materia cl·
vil silo pt•lncipalmonto ns Ordenacoos compl·
lndas em 1603 para um reino absoluto e fldcllsslmo, onde hn qua1'ontn annos sómcnte se
relmprlmom,corno objecto <lo exportação para
esta antiga colonln. hoje soi-rli•ant Rorubllca
Federal e som .religião confessada. S eu as
tomasse por base oxcluslvn do meu trabalho,
n commiss[o consldo!•al·o-hla archalco ou
nnaohronlco o, como socCOl'rl-mo do outras,
fnz-mp disso um crlmo, pm•nuo o Infeliz, que
tem .• closgrnça do lncumblr·so de um tra·
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balho destes, não pódo ter a louca pretencilo
do Mo loiro do Ln. Font.alno do cnntmttm· tout la
mrmde ct, pto• rlessu.'l, la

commi.~súm.

Rolcln., porém, a commlssiio o p1•ojocto som
Pl'Coccupar-ao com a encornmonda, que lhe
tlzeram contra cllo; o li\ oncontraró. mmta
cousa das Ordcnaçúc.<, não do que ollns tom
de peculiarmente portuguez, hcspanhol ou
loco!, mas da lat•ga base do direito romano,
onde cm boa l1ora foram haurll-as os seus
compiladores.
Quanto n. segunda blso proposta, para ser
nprovcltn.•ln. cumpria que existisse, e a commissão, nesse caso, não só devem ter dito
onde esta n jurlsprudoncla assentada dos
nossos tt•lbunncs, que. não real!saram nem
uma vez a nobre aspiração dn lei n. 2684 de
23 <I e outubro de 1875, como devera ter con·
tcstndo o que a esse respeito nffirmei na
ExposiçtTo de MotitJos n. 17.
A terceira bnse sim, esta existe em todo
o mundo civlllsado, e nolla me apocl i\
vontade, gmço.s a amplitude do art. 2' do
meu contracto; mas sempre com liberdade o
som renunciar ao meu criterio, alndn quando
ndoptnva como guia ns •llsposições d• algum
COI!igo estran~eiro. p,,ra provai-o basta-me o
mesmo ar\. 1Utl3 do projcotoquo a com missão
lanca-rne cm rosto como um erro, isto é, como
uma cousa que ella nilo entendeu.
Esse artigo M roalmonto entendo sobre o
art. 1737 do Codlgo Civil itnliano, que, por
sou turno, tnmbcm o foi sobre os arts. 1084
do Codigo Napoleão o 2018 do Codigo Carlos
Alberto da Sardenha, mas todos elles. imbui·
dos do um preconceito do direito clllilsico, sup·
põem que o mandntnrio, alncla que rctrl·
buldo, niio ó um locador de serviços, o eu
tenho não só a infelicidade do pensar o con·
traria, como a coragem do sustontnl-o contra
tantas o tamanhas autoridades.
Com clfelto, si o mnndntn.rio ci gratuito,
pratica um acto <lo caridade ou fnz uma doação do se1•vico; mns, doado que so fuz pagar
por olle, é um locador do serviço, qnallfioado
embora, JlOrquo a base dasua escolha foi a
conflanco. do mandante, mas locador om to<lo
o caso, soja embora funcuionarlo publico ou
advogado, como ou, ou qualquot• dos meus
censores.
A idóa <la confiança, base dessa locação, foi
express!Ltla. pelo ve1•bo incumbir o, so este
não pnrecosso basta.nto. cla.ro, seria. caso
do substltull-o por outro, mas niio de extranhar-se a novidade, que é uma consequencln.
das ldéas do scculo, om que o trabalho ho·
nesta, manual ou bracnl, não ó considerado
legalmente lnforlot• ao das ohamadas profis·
sõcs llboracs.
•
Quanto a rept•osontaçiio olla niio ó nttrl·
buto exclusivo do mnudatarlo ; om ponto
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menor tnmbem gosam delln ns Jlcssoos
servom a. outra. (2)

'lllO

ll

·Neste capitulo Insisto a Commlssilo sobro a
locnção-ernphytouso ; mns sua inslstencla
provn apenas que nüoentondeu o que Pl'opuz,
ou não tCVL• a coragem do confessnr, no menos
pelo silencio, a sem rnziio dn primeira censura.
Em apoio dos ta cita a Constituiçiio do Z•non, que instituiu como nova essa nova Jór·
ma de contracto, para concluit• que ,ii\. na·
queiJe tempo se ensinnva. quo a· locação niío
podia produzir o cmphytouso, quando o que
do texto se concluo é que até entiio se duvi·
dava, si o emphytauso ora locadlo ou vcuda;
o quo prova a semelhança de!lo com o pt•l·
melro destes dous contractos.
Ent1•etanto a vm·daM ó que os criticas tem
lla materin idéos muito vogas pnrn subir<•m
até a razão rln cousn.
O impe1•io romano foi, durante seculos, n
let•J'IL clnsslcn. dos latifun<lios, romo ó hoje
classico ojuizo do seu celebre histoJ•indol•-

Lati(uudia JtaUam pe1·didcra !

.j

Os proprletnrios, em geral pntriclos resi·
dentes nn patria commum (Rom~J abnndona·
nm suas tet,•as aos cuidados do escravos fel·
tores (vicm·ii) ou a rendeiros plobeos que
niio tinhamcnpacldade, ne1n meios defuzel·ns
produzir, ou niio quer'mm urrisrar pnra isso
· seuscapltnes, mediante uma simples locnçiio,
oont1•acto consensual (lnst, 3 t. 22) quo con·
feria npenns um titulo precnrio, sem direito SIQUeraos Intcrdictoa possessot•ios (lnst.
4 titulo 15 § 5) e que os coliocaria em constante dopendencin dos senboi•ios e dos sous
successal'es.
Para remediar a taes Inconvenientes nüo
bnstnvn a venda do usut'ructo, quo, sendo
uma servidrio pessoal (Frg. i O. de scrvlt.S,l)
extlnguin-so com a vltla rio comprador (lnst.
2 t. 4 § 3") o pois cumpria lnvontnr um melo
que garantisse no senhal'lo a conservaçiío do
seu direito ao solo, o ao possulrlor o goso
pleno do t'ructo rlo seu tr·alialho.
Parece que os primeiros ensaios come.
ça1•am dos terrenos munlcipnes -aoa~· vecliualis-(Frga, I a 3D. 6, 3,) depois pnssnrnm
aos do.s outras wtivcr:1itatcs o dO Ceznr,e mais
tarcle nos particulares com o nome de
cmplt!JtCtAsco$, cujn consugrnçiio como contracto distlncto foi feit" pelo Imperador
Zenon, que reinou entre os annos 470 e 401
da era cllrlstli, na Constitul~iio a que se refere a lnst. 3 t. 24 § 3' e que· ó a I' do tlt.
C6 do L. 4' do Cod. do .Justiniano.
·
(~l Frod, JlolloJ~. cJntrnduct. 1\ )1Rtlltlo da la Sclonco
l'otlUquo, .. O, 4, Origine$ tl'uno coutumo.

Som om b~rgo tÚs;o a compilnç·iio deste cootiniu• a chamnl'·o ernphythouse /ocaçflo PD>"
Jll!tua no Frg. }u pr. U. L. ü tlt. 3'' oiL L. 7
Cod. L. 4 tit. 51 continua n consideml' essE
contracto como equivalente da niiennçiio.
Assim, m~ls umn vez, teve appllcnçiio a
vellm regra: E.n (acto JtM oritur,
A necessidade sugge1•io o remedia a Lei
consagrou a suggestr1u da pratica o tove Jüros
no dil·oito romano nquelie novo contr,.cto nominado.
E nrío ó tudo, a pratica foi airím, equipa·
rou.o omphyteueo ~locação JlOl' longo prn~o
arl ltJtliJ1Wl non morlicum (Frg. 3 D. ü, 3,

com b. com o 1\•g. l' § 3' D. do super!lcie

43, 15i Addo l'octiu.~ compandium JUl', L. a
t. 3 n. 2; Go~hoJ'redus-Mrw«a/tJ Jw~ rml'l, P.
2n L. 6 n. 3 e \VostombOJ·g. PJ•invip Jm· L. O
1'. :i§ S.)
Mas oqueiJo tempu.~ 11on modieum dava nn.

pru.ttcn. lu:1ar a duvi 11 o.s o questões, quo convinha prevenir, como fl'oram os compilado·
res dns Ords. equipn1•ando no emphyteuse a
locação de lO nnnos par" ncimn, o que, no
pensar dos Jctos do Go,·o1•no, Jbi um cJ•ro im·
perdoavel.
Entretanto era uma boa disposição, que a
reacção Josephina dn supl'osta boa ,.a;<lo con·
tra. a chamttda. 1·a.:ao c:iC1'ipla revogou e que o
meu projecto rootabelece, tripllcnndo o pra~o
dn Ord; porque contere ao locada!•, por maia
de urn anno, o direito de Inscrever oeu con·
trato como onus real do respectivo lmmovel,
outra novidade que imitei do Cod. civ. de
Zu1·ich e do projecto do auemüo, o que tanto
escandaiisou os Jctos <lo Governo,
ss. llxs. negam que ns fontes Imitadas
consagrem disposições nnalogas o em apoio da
sua negativa invocam o art. 1050 da segunda que di~: .On peut aussl étnbiir comme
servitude personnciie restreinte le drolt
d'a.voir l'us~>gc, it tltro d'JJabltntitJn, d'un ba.·
tlment ou d'une pot•Lie d'un bntlment O. l'cxciusion du proprietalre.• Ora, si a commls·
~iio soubesse que a servidão de llabllaçíto Ol'a
a mesma do uso ·cm· rolnçúo a um erlificio
(Cod. civil ~o Cnnadáart. 487 e inst. 2'tit.
5" § 2") e em regra vitalicla, como o usufruto
(lnst. ~·· tlt. 4'§ 3" c'lnst. 2" tlt'5" pr. e§ l")
c que a loCilçiio ó a venda do uso da cousn
alugadn,~uranto certo tampo · o mediante
certo preço, teria comprehendldo que aquella
servidão péssoai restrlCta (scilicoi quanto no
tem,PO) ó n mesma JocaçUo in6crlpta do meu
projecto.
..
A contestação relativa a exactldüo da cita.
~iio do Cod. Zuricb nilo merece, outra rc·
plica aióm' dn tl'llnscrlpçiio dos artigos citar! os
que romotto para uma nota, afim do niio ln-
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torrompor o. discussão (3) o porque os criticas
reconhecem que os mesmos o.rts. (300 o 400)
• dispõem sobt•o a Inscripçilo do nl'l'endo.·
mcntos no rcgistl'o predial, para que pD<so.m

sm• n.llogndos contrn. os torcelrosx-. Ora., urnn.

ICCilçilo, cujo contracto pó·lo sOl' insct•ipto no
rcyi.<tro pracl:'at c valor tanto contra o sonho·
rio como contra os terceiros, ou ó umo. vorda·
doira sorvldiio, ou esta deixou do ser o que
sempre foi, um jus in rtJ atitma,o neste caso o.·
Commissiio, ao Impingir-nos mais esta novidado, devera ter allegado algum argumento
om seu apoio para CQnvoncer, ao monos
aquollesquoentondossemda mo.toriaumpouco
mais do que o S1•. Fm•nando Lobo.
A cltnçi\o do Mlraglla, que não li, póde ser
exacta, mns níio vem ao caso; porque o OX·
amplo que cllo cita suppüe vigentes os Pl'inci·
pios do Direito Romano sobro a loco.çiío, o o
projecto, como declarei desde a Expasiç!To ria
MfÚivos, ndoptando outros, niw podia chegar

as mesmas conclusõo•, sem imitat• a loglca dos
jurlsconsultos do Govorno. O direito commum
'tendia a nugmentar a dependenciado colono
. o do inquilino para com o senhorio, ou pt·o·
curo diminull·a quanto posslvol, niio só pol'·
que esta é a tendcncia do direito morlerno,
mas tombem porque a experiencia como advogado o inquilino (que nunca teve que>tões
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bras; creio que o ministro, p~ro. quem escro·
viam, pensava do mesmo medo, o nilo sel'el
cn quem lhes tire essalllusilo, que provavelmonto os fuz felizes at tous ramplis da soi·
mémc.
·
Ellcs afirmam nindo. com o.qucllo tom
magistral o peculiar do s:~ber consciente ou
do. supina lgnorancio. que uma relação patrl· .
moninl niio pódo, sem oJfenso. da natureza da~

cousns, entrar nn.s relações do J'o.mllia, na.tu-

ralmente porque não distinguem o direito de
familio. pw·o do appticarlo e, si tivessem sido
encarregados do projecto, excluiriam do
3• livro da p11rto especial niio só a mataria
do serviço domestico, como to.mbem a dos
rcgimcns do casamento, dos dotes o dos alimontas. E peno. é que niio o.fosseru •••
lll
A critico. relativa ás disposiç~os sobre o
direito autoral rovoia tanta falta de logica
como desamor á verdade ou ausencia de cri·
teria. Falta do logica porque, depois de ter
transcripto de Miraglia os caracteres do
direito real, chama do propriedade litteraria
ao direito do u.utor, sem dtzor qual o objecto
em que se incorpora o que o ti tu lar possa

perseguir ubicumgueiiit et ad·vor.ms om11cs. Descom o senhorio) me u.conselhnva a. seguil·a, amot• á verdade porque o projecto, considc·
O que n. commlssiio diz sobre a locnçiio do rando aquollo direito um privilegio, não

serviços domesticas é uma logomachia roitomda o tuba da lgnorancin ou da má fé. Com
eJfalto, quem ler loca\riio- relaçiio de famiiia
-ha do crer que trata-se do uma nova
figura, nunco. visto. no direito antigo, nem
sonhada pelo moderno. Entretanto o projecto nilo contem uma só disposição que
âestôe dn natureza do contracto o o que tom
do novo silo algumas disposições espectaes em
lavor das pessoas que po.asam largo tempo da

sua vida. a servil• outra.

Oesto. desclassifico.ção dei n razüo nn oxposiQiio de motivos e no appondlco, invocando
em meu apoio jurlsconsultos como Savlgny e
phllosophos como Ahrens; mas parece que,
na oplniiio dn commlssiio, os dous juntos
valem menos do que qualquer dos seus mom·
(3) At't, 3JD c.l..ft llnU!our, ot lo lna!Ltnh·o ou rllrmlor

ponvont rondro olllcnco, 1~ I'•'Rnrd 1lnt1 tlarM, 011 moyan
1l'unu inaorlptlon 1111r lo rogl1lru fonol~~r, lutH'II con\'UR·
tlon11 \mrtlcul!ornM 1 rolntlvml Rnit 1\ 1' oxtlnctlnn, on 1\
Jn pro ungnUon tlu àontrnt, tll>lt nu tlolnlllpour tlonnor
con~tú.
,
Art, ~00. SI lu Joa/ltnlro, on fortnlor a eMt nllllllr•'• pnr
co moyon viR·n-vlll d'un nonvol nc~uoronr tlo ln. clllllltl
]ontm ln. ~ontrlbntlnn tln hnH, jnH•JII'Il l'oxpirntlnn du
tom {I; aonvonu, U no \1011t pnll Mru oxpuhiô pluttlt,m•'mtl
on·onadu prool\dnt•o 1 o cononr11 0\1\'ortllllllr lo lmlllour,
11. mnh111 '/uu ln vento nux onoh•)J'tiM n'nmõno Jlll'f, pnnr
lu na!\ 01\ u 1111.11 cntlnnornit fL Mlllllillltnr, nnn o!l'r,n 1mfll·
anntu pnnr oonvrlr lo11 or1\tutonR nntorl·~nrK 1\ I inscrl\'Uon dtl hnll.•1'rtul. !lo ll[r, J.ohr.
81l1Ja!]U

"·

podia ter copiado o Codigo Federal das Obri·
guçõos, q ne to.mbom o considera propriedade,
Ausencla do crlterio porque a razüo dada
para excluir do projecto esta mo.torla parece
de Fr. Gerundio.
Com effeito, temos boas razões para não
adherir ó. convenção de Berna e para pergun·
tal' aos francezes por que si> se lembraram
do.quollo dlroito depois que traduzil:am sem
pagar as molhorcs obt•ns ailomiis, inglezas,
itnlianas, hespanholas, oto., o depois que os
belgas se lembraram do fllZer mais barato o
que eUes fuzlam mais caro; assim como
para ·perguntar no> bol)l'as por que se es·
candalisam do ver-nos fazer hoje um miJe·
simo do que ellesllzoram hontem.
~{as isto niio obsta a que procuremos proteger os nu toros no.clonnes que vivem de escrevot•, isto ó, de sot•om explorados pelos
editores qne, com honrosas excepções, representam outros tantos zangãos entre as abalhos da sclencln da Uttoratura e das artes.
A França tem sobro a mataria leis, até diversas lois, algumas anteriores ao Codlgo Ci·
vil, '!J'Ozardoqueem contrarloamrmaa Com·
mlssao, e alóm do outras (que porvon tura mo
tenham escapado) as do 10 de julho de 1793, a
de 25 Prnh•ial do anno 3•, a do 1" Germinal do

..
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anno !3•, a do 5 do Fevereiro rio 1810, a •lo 3
do Agosto do 18-14, o. de 28 do Mllt'QO do I852,
a ~o S rio Abril do 1854, o. do 20 dn Abril do
mesmo unno, 11 do 14 de Julho do 1800 o o. do
29 de. outubro do 1887 (4).

Quanto 1\ conservação os textos parecem
do nccoJ•Jo quo clln é posslvcl sómontc pela
intenção; mas fttzem dlstlncçües dlfficeis de
conclllnr-sc. Assim se cn!IC-mo um annel no
Tibre, cu so me tomam alguma cousa ó.
lbt•ço, perco lmmodlutnmonto a posse, quer do
IV
um, quer da outra, (Frgs. 13 o 25 D. clt.) ;
todavia, se sem perda do tempo ou retemo a
A critica rui torado sobro o articulado da cousa, sou consillcrado como tondo·a possuldo
posse funda-se om noções confusas, que os sempre (Frg, 17 n. 43, 16) o. si cu perco
membros da Commlssão nndarnm c11tando om sem S>bor outra cousa ou m'a-tlram furtivacscrlpiO!•es ft•ancezes ou italianos, quo não os· monto, sou consl>lcrado possuidor, omquanto
crevom mais na lingua clJLssica.
não dor pela sua falta. (Frg, 40 D. 41, 2.)
Nolla não so encont1•a um principio definido Quanto á perda do·possc os textos &io ma·
c dominante da mnterla,nom admira isso por- nlfostamontc contm•llctorlos, )JOrquo, emque nenhum rlelicssabia o quo era a posso om ~uanto uns firmum o. regra do quo olla só
direito romano, nem podia sab~r. porque tra· pódo sar perdida como devo ser urlqulrliln.,
ta·so de um verdadeiro Prothou.
Isto ó, pelo fl1cto o pola lntonção (Prga, 8, D,
E1fectivnmonte a posso no ca>-pus jlll'i.< ó cit. e 153 D. 50, 17, outros parecem displ•r
orn. a deten~il.o ou o. occupnção mlltcrin.l dn. cxnctnmento o contrario vg. os Frgs. 3, § 0";
cousa (Frg. I pr. D. 41,2;) oro. n. detenção 13; 15 o 41 in fin, do D. 41, 2.)
'""' animo úomini (FI•g, 3 § i') mns basta que
Pelo. minlmpnrlo cotifcsso que, apczn.r d"'
o n.dquirento 1·ejn o. couso. tenha n. intcn- mui~~s oxplicn.çilcs que tonho lido a respeito
çiio do apossar-se (Frg. i ~ 21) 0 qualquer o do exame pessoal que tenho feito rins propessoa pódo renlisnr o. rlotcnçito por ellc; v .g.: pi•ins fontes 0 no. proprin lingun. do direito
um filho ou escravo (Frag. cit. § b) um pro· romnno, nindn. não consegui ooncilinr nem OX•
curador, tutot• ou curndor (r'r~. i" §20 e plicaJ•todn.s ossos contrndicçiles, o rllslo oonFrg. 18 pr.) um colono ou um inquilino (Frg • ctui que devia ser mais pmtico do que clns·
3 § 12) um hosporlo ou amigo (Ft•g · 9) ou slco o f,lzor uma codincn.ção no nlcnnco do
mesmo um credor (Frg. 30 llo Dlg · cit. 41, povo, n. que era destinado. e dos juizes o ndvo2, o Frg. 13 pr. D. 41, 3); ora ó o. dctantio gados que deviam n.pplicnl·n.,
cum animo •••cdltol'is (Frg. 37 pr. D. •11, I; Dnlti n. suppressão •lessas bcllczn.s que o.
Ft•g. 12 pr. e 38 in fine D. •11, 2, Frg · lO D. Commissüo ousa insinuar que conhece o cuja
41, 3.)
·
conservação' doria, entro outras conscquonA's vozes deve n posso fundar-ao em justo elas, conservar a Iocnçüo desprotegida do toda
titulo, havido do boa ftl, paro. dar togar i1 Jli'e· acção real, qualquer que fosso o sou prn.zo.
scripçiio (1. 2 tit. O pr.); ás vezes bnstn.·lhe a Polo prolecto • posso fica scndo.a dotono;'(o
boa f.l parn rlar dirmto aos ft•uctos do. cousa,
'
~
~
(1. 2 tit. 1 § 35) as vezes valo contm os ter- com a intenção do ter o. cousa no interesse
coiros, n.o menosqunnto nos interdlctos,mcsmo do possuidOI' (sq!n. como proprin. seja como
sem titulo, nom boa fó (Frg ,2 D.43, 17 c Frg .53 nlilein.) o a reunião destes dons elementos ora
D. 41, 2); ú.s vezoa ain·ht que fundado om boa constituo um simples facto (que, conformo ns
fó e justo titulo nilo dó. direito nem.mesmo circumatunclos, pódo soi•iicito ou illlcito) ora
aos intordictos e tal ó o caso do colono ou lti· um di1•eito, neste cnao sempre real, o portanto lln.bil pura co!locar o o~jecto em lmmcquilino(lnst. 4 tit, 15 § 5.)
A's vozes, tomado. no plural, a palavra dia to. relação com osujeito o paro. sor lnvocn.•lo
posse é aynonim•• da propriedade (Frg, 78 D. erga onmes. Pam mim o direito do pos·
do v, s .50, 16); as vezes nílo ó synonyma po· Búlr ó tiio olementut• o integrante do. J'l'Oprlo·
róm é lnseparavol (L ..8 cod. 7, 32); ó.s vozes dado plena oomo o de.usn.t•, o de gosnr e o <lo
nndn tem do commum com olln. (FI•g. 12 § 1" dispôr, o não hn. razão parn que estes sejam
D 41 2)
t•encs o uquollo não. Pelo contrll.l'io, nenhum
• A's veios ó um facto, (Frg. ,. pr. D. clt.) tios outi'OS ptío o objecto em mo lmmediato
c portanto o Iocntlor tambom possuo (Frg. 31 contacto com o sujeito como o primeiro c, em
D. cit.) mas, si ó facto, como pódo ser fUI'- regt•n, sem o. posse niio póde ha.vor goso.
tado (1. 4 tlt. i § I• o substltuldo pelo dolo Finnlmonto com os proprios textos do di·
(Frg. 131 D. 50, 17J o como se póde dizer que rei to romnno, podor-se·ltla, protendm• que o
t~ma multa cousa omprosta.da do direito, ou direito de possuir ora t•eal o quo os interdictoa
quo tanto ó tacto quanto direito 'I (Frgs. 20 o ot•am por Isso mosm' .transmisslvels, quer
49 pr. o§ 1 D. olt.)
nctlvu quer passivamonte·(LL. i" Cod. 8, 5o
Quanto ó. ncqulslc>io .li• se vlo que olla do- 112, Ood. 7 o 32 comb.- com o L. 2, c. 8, 4J.o
pendo tonto da intenção, como da dotcnçito; J basta sobre a critica do tlt. 1", rio L. 2, da
posto quo possnmostur separadas.
parto oapecin.l do Projecto.
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Aqui volta ,. cornrnlssilo n. ~olornr as hcque escrevou no primeiro pnrccor
contra. o pr.1ccto, mt pr1rto rolntivl~ 1i.s servidõesi mn.s pordou uma cxcellentc occasiüo
do gunrdiLr o siloncio, quo f(Unrdou a respeito
do. muitas o.ut:ns censuras, sobre as quaes
dotxou do inSJsttr na sun replica.
No direito romano OJ'ILm muito communs
ns divisões do cortiLS mato rins cm pienn ou
monos plena, om sentido restricto nu om sentido lnto. Assim, p·•r exemplo. a udopçiio om
sentldo latocompronhondin tnnto os adopta·
dos sul jm•i,'l como os aliauljuris; no passo
que, no ••ntido restricto só comprehcndht os
dn. segunda espoclo o chamavnm·se arrogados
os da pt•imelrn. (inst. 1, tit. 11 §I n 9.)
Do mesmo modo a emancipação, em sentido late, comprehondln todos os cn.•os, om
quo cessava o patrio poder sobro o filho vivo;
mas, no sent1do restl'icto. sOmente slgnlllcnva n manumis.>ão do tUbo pelo pao.
(lnst. I, t. 12 §§ 4 o O combs. com os segulntes.)
Somelhnntomonto scJ•vitus em sentido lnto
comprehendin tanto ns sm•vidões possnncs,
como as pro•lines ; mos em sentido rostricto
npplicava-so espoclnlmonto a ostns segundas;
rnziio porque o lit. Jn do L. 8·• do. do Dig.,
que trata especialmente doHaa, lnscl'Ove-se
rcsint~,

Do sar"itutil.1wt.

Isto, poróm, nilo impede quo o prfmeiro
fragmento do mesmo titulo disponha o soguinte: Scr"ltutcs aut pcrsouarum .mut, ut
""" ct t<SII.<(J'uctus (tratados no livro antOJ•Im•)
nut 1'Crtlm, ut st:wvUutcs ru:~ricol·om JlrWdia,•um
ct urbat1ol'IÍm.
·

Esta divl,ilo clnssic.~ do direito commum
passou pora o patrio pela disposição geral d<L
Ord. I. n t. 04 o por ostn pnra o povo o
a doutr·inn. (Melio Freire L 3 tit. 13 §i".)
Pnra, pois, escrever o quo escreveu n. com·
missão do governo contr11 essrL pnrto tio projacto, por conservar nqueiln divisiio,orn prcciso ignorr,t• os principros elementares d11 matorirL, jt\ sognndo o direito romano, jil segundo o nacional, j:i finalmente seguutlo o
nosso jurisconsulto poi• oxcciloncio..
Mas os do Sr. Fernando Louo, incumbidos
da ompt•oituda do mnidlzet• do ttJC!l tt•nbrtlho
o lnsinunl' a profcrencla do projecto Follcio,
Jimltat•nm·se n Jor osto quo seguia n!L mn·
tet•ia o cod. ft•nncez, cujos tLUtores tr·atluzirnm
a po.lo.vrn. scl'l'itutes pelos .<~arvloos (nncierS,in·
nppllcnvels tis set•vidõcs pcssorws, o dnhi os
dislntes quo escrovor~lo, um l~rma do con·
sura.s, o que eu tt•anscrevi no. t•csposto.,
porque rcccoi que, do outro modo, n. cttação
pn.recesso calumniosn..
·
. Acoroscontul mesmo que no meu tempo tlo
~~tudunto e do profossol' de direito, se um
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oxarninnndo p,orurlsm no neto nquellns hóreshts, mesmu sem o tom dogmn.tlco o nrl'Dgnnto da cornrnlss"o, COJ't'iiL muito risco do
ser l'Cprovn.do, o quo ó vm·lln.r!o, mrts vcritas
orliwn Jmrl't.Inde ú·w, c ILS irns vn.sariio-se nns
novn.s censuras.
Umn destns foi a so~ulnto : •0 cod. do
.Zurich ( n.rt. 230 ) instituo uma sorvidiio
pt•odi:tl pessoal: o pt•ojccto tnmbem o acomp:mhn ( nrt. 15·13 ) esquecendo-se da advcr·
tencia do celebro ~ir•. Lchr, cscriptn om
nota no nrt. 280 .•. »
O nutor do projecte niio osquccou a advertoncin, attribuid<L pelo• seus críticos n. Mt•.
Lchr, que apenas n. traduziu do commontarlo
do Mr. Scbnoidor no co~. civ. de Zurich,
t•ovisto pot• elio, nem ncomplnhou o mesmo
cod.ccllno clics atnrm:~m,no seu nrt.J543hís,
Com cJl'olto, este artigo niio pot•mitto constituir-so orlgim~riamcnte n. sprvJdiio consngmtln por Bluntschii o conserv.ndn por Mr.
Schncidcr, no clt11do artigo do coll. do zu ...
rich, mns apenas convertei-a om um onus
ronl om fuvor do nmn pessoa n<Ltlll'lli, ou
juridica, para nilo ntft•ontnr o diroltocornmum o n doutt•inn corrente, segundo os
qUilOS só podo ter swvidão sobro um predio
1 o sorvlen to ) o dono do outro dommnnto
( Frg. 1 § I", D. 8, 4 o in.>t. 2 t. 3 § 3" ); do
modo que, si 1·s dous vlorom o. pol'tencer no
mesmo dono, extinguiu-se ipso fi~eto o. servidilo, em virtude do. regra. : ncmini 1·es sua
SCI'dl, ( Frg. I" n. 8, o o Frg. 26 o 30
D. 8, 2. ).
·
Diz aindn. o. comml~slio quo esta pn.rte do
projecto tovo como lbnto (principal, devia
ter accrescentndo ) o cod. civ. do Zurich,
o quo ó Yct•do.do,e nccresconta set' uma copia
sor·vil do mo.>mo, o quo ó falso o verifica-se
pein simples inspecção do t•espoctivo indico.
Oiz mais que oquPilo cod. nii.o t1•ntn da servitliio do uso, porque nilo lcn os arts. 208 o
seguintes, nom das sm•vidõcs legnos, porque
t,arnbom não leu ou não cntondou os m•ts, 130·
n 100.
E' exacto que, cedendo ti. ct•itlca do um
Mngistrn.tlo muito comJJetente, quo não julgou bastante a sec~iio s·· do cap. i" do Tit. 5"
do L. ~·da Parto Especial <lo projecto, medifiquei do?s ou tros artl~os do cap. s• do
mom10 Ttt., porque )Jnrecou-mo que na
hypothese um ndditivo não ora supcrabundnnto o, dado que o fosse, essa allundnncia
sm•in dnq uoilrLS que niio prejudicam.
Esse mosmo m•itico, porém, que nada. tinha
de zoilo, niio onconLJ•ou a falttt arguida <lo
artloulndo das sm•vidüos logaes ; porque na
viu sob o ti tuJo geral de Diroito1 do tH'.:inllan~a
no cnp. 3" do Tit. 3" do Li v. ctt.
Flwllmcnto a. commlssii.o julgou contradi·
ctorlos os arts. 2U5 o 1524, cuja trunsct•ipção
fez innocontomonto, invertendo a ordem ·M·
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dos respectivos numeres que deve sor Primeiro do que ellcs soube eu (e não ha
restabelecida para mostrar a boa ló da cen · nisto motivo de vaidade) a hist01•ia dn oreação
sura.
do antlcln•cse ; mas assim como o Cod. Nap.
Diz ol'«A invenção do thcsouro em terreno e os, que o imitaram, supprirnlram o omphy·
alheio confere oo inventor metade da pro- tcusc e a suporftclo (5) que recebemos do
priodade do mesmo thosouro, si porém, a dil•olto cornmum, assim tombem tonto! supmvonçiio foi prece· lida de busca premeditada, .prim!r a antlchres~. corno j11s in >'c dlst.lncto
c prohlbida pelo dono do respectivo conti- do omponho, o roduzil-a ii uma modaildado
nonte, o inventor soril obrigado o restituir- do 1nosmo.
·
lhe o nchado integralmente o a in•lemnisal-o A commissiio niio encontrou para isso nopelos damno•,quccla busca houver resultado.» nhuma razão do utilidade social, nem do
Diz o 2• cSI o achador contra a vontade do interesse local, ou, poróm acho! e vou dai-a
dono do continente fez pesqui1as ou excava- começando de advertir_ que foi a mesmn pela
caçilcs para descobri!• o thesouro, ou se occul· qual suppr!mi a faculdade do constituir
to o achaclo, sua. parto devolve-sono cofi•eda mais de duas hypothocos sobt•o o mesmo imAssistencio. Publica do respectivo. Mun!cipa- movei (art. 1. 700).
l!dode.>
.
A ordem publica ó o dcsideratum ele todo
O art. 295 firmo o. regro sobro a invenção legislador o funda-se principalmente na
do thcsouro e o o.rt. 1521 o da verificação do harmonin. dos interesses particuln.res. Uma
mesmo, antes da' qual o propriodono do con- demanda ó sempre um Indicio de desordem
t!nente nilo pódo considerar seu, nem siquor nas relocuos do dh•oito privado, que nilo t•aro
o que elle mesmo tiver achado. Emquanto repercuto no> do direito publico, o as causas
pois essa vcriftcoçilo nilo é feita o thesouro mais frequentes de domando. são o distincçiio
aeve ser guardado por um responsavel, o niio do meu o do leu c a fui ta do cumprimento dos
ho duvido que, no caso do art. 295, o dono obrigações.
do continente o!ferece mais garantia o.o ti tu- Oro, a obrigação do ceder os fructos íla
ar ausente (a Mun!clpaiidode) do que o ln- cousa empenhada cm compensação dos juros
ventor, cujo. d!vergcncia com o primeiro ó, dn. d!Yida (caro.ctet•istico do nnt!chroso) podo
pot• seu tut•no, uma garantia para o segundo ser fuc!!mcnte 1\•ustro.da, se o credor nilo tom
contra o coliusiio dos dous.
direito 11 posse da cousa, de que pode ser
DejlOis, o que osse artigo mJLncla restituir pcrpotuamento privado por qualquer ex·
pelo inventor é o que clio tinha, isto ó, a cussão de penhor, ou bypotheca sobre a
posse, e que esta pódo sor ro;tituid<L som mesma cousa.• Si, poróm, o m•edor tem o.
prejuízo do questão do dominio, provo-o o. posse do objecto, pot•que privai-o do. sequóla
simples nomenclatura dos !ntoJ•dictos posses- e do p!'Oioroncia, que siío os oonsectarios
aot•ios, A Commissiio Ignorava ou esqueceu natut•aos do. hypotbeca ou do penhor, quando,
que duns disposições só se considoriio contra- o!iús, qualquol' dólles gravo. o oQjecto de tal
dletot•ios quando o cumprimento do uma ex- modo, que, se forem anteriores, o anticht•oso
cluo simu!tanea c succosslvamente o da não será passivo! som o consentimento do
outro,ou niio percebeu aclcpondencia om que credor real preexistente {ot•!s, 1.632, 1,075 o
tanto o art. 295 como o 1524 estava para 1702 1)
com o ort. 1521. Se, porem, percebeu o niio Por outro lado, desde que siio pormittldns
obstante fot•mulou a consm•a, M-o mais uma duns hypothocas sobro o mesmo immovul,
vez <le ma fó, supposiçiio ató cet•to ponto au- cujo locatario podo ter direito de rotonção
tor!sodo poln !nver;ito da ordem natural dos por bomfoitorius, ou por contracto do prazo
artigos que transcreveu.
fixo, o cujo domlnlo podo estar ainda dividido entro o sonhor!oi!ireoto e o omphyteuta,
niio parecerá liio d!ffic!l como perigoso a
disci•iminac;ão do tantos jurn in. ro sobre a
VI
mesma cousa, si se poudor ainda complico l-a
com
a antichreso, como outro j11s in ra disNeste capitulo voltam os jnt•isconsultos do
1
Governo a cansada questão da ant!cll!'eso, re- tincto
O
auto!'
pro1jocto nestJL matoria niio foi
duzida pelo projecto a uma modalidndo do em- nem podia do
ter sluo
!nsy!rndo pela Ord. L. 4
penho (hypothoca ou penhor) como foi concisa Tlt.
07;
pat•quo
& ra""a dest<i era evitar a
moa claramente explicada no n .5 do capitulo usura, ma teria quo tr"•u'a · pr.:ccado, o quem,
O• do minha resposta, Agora pretendem elles como
ollo manteve a: l!berclode dos jut•os
ensinar-me o quo aprenderão commiRO, c co· conyeneionacs,
niio podia deixar-se influir
meçam atirando-mo, como uma novidade, a por oquo!la consideração,
, ,:"
L. 14 cod!go L, 4 t. 32, que tatvoz nunca tivossom lido antos de vel-a citada naquclln
passagem da moema rosposta,ao Indo dnL.l7 (:'i) O projooto conservA o nmphytouso, mt\11 aupprhna
n. 1mporllclo, n11shu como o RllbomJlhytoullu,
do mesmo titulo.
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A citnçiio do conselheh•o Ln!Tayote póde ser
verdndelrn dej111'c co•stiliilo ; mas ó Impertinente doju1·o colt$litwmdu, do que nii.o cogl·
tnva nem podia cogitar no escrever aquclla
po.ssa.gom.
VII
O cnp. 7" o ultimo ú o epilogo da replica,
escripto naquolle tom de quem .iulga vituperar os outros, elogiando a proprla ob1·a ;
afllrma que a exposição de motl vos nlio contóm mot1vos; que o plano do projecto (~ue a
commissito dit como seu) foi moi comprehon·
diilo c mal execut11do ; que as lnst1 tulçOes
juridlcns foram todas conl'umlidas; quo as
di~posiçües Jbram, om gernl, copiadas sem
criterio e concluo, lembrnndo um imitador·
mrwaco do Ln. Fontn.inc, quando virln. muito
mn.ís n. proposito o prorondentc (L co1'iltl. do
leiio (O); pois outra cous11nlio foi a nomeação
dos autores para obra de tanto folego.
Ii:ntl'ctn.nto, essa Exposlçao de Motivos, tão
mnlsinndll pelos Jctos do St•, Fernando Lobo,
mm·cccu, como já llz notnr no Senado no mou
discurso do 10 ite outubro do anno proximo
passado, as honrosos referencias do homens,
como Mr. Schnoidcr, o succcssor do Blun·
tshlr nauniversidnde do Zui•ich, o Mr. Rivlor,
um vulto dos mais notavois da Soclcda1lo do
Legislnçiio Compnradll.
l'onn ó quoonumero<laspcswns capazes de
julgar entt•.J nós essas materias niio St•J • mnior
o que ou niio possa Jilzm· chegnr a todas ellns
o meu prQjccto, o. sua critica o·n. sun. dcfeza.,
parn. que torlos admirem, no menos, a. cornpo·
tencln convlciosa dos sabias do governo, que
a exhiblram ostontosomonto no lntrolto.
Ahi disseram que suns ditnculdades fot•am
nggrnvndaa pel11 minha mnlicin; que lm·
pugno i a nomeação de uma commissi\o revi·
sot•a (o que é f•lso); que só respondo·lhes com
aleivcs e lnjut•ias ; o quo « sl o pt•ojecto cam·
promottou a sutnclencia tochnlcn da·nutor, a
resposta compt•ometteu·lhe a intcgridnde da
monto. »
E, como doscu!p1, citam uma pnssagem om
que, som partlcularisar nlnguem, respondi
no toplco onde elles mo arguiram de desvlrtunr a fi•milin por mio considot•nr os do·
voros tio pae para com os filhos inferiores aos
do marido para o01n a mulher. Legitimistas
tel·ozos do IIm tio scculo, mio os posso ncompanhor, mas, si cada qual dá o quo tem, nin·
gucm ó ob!'igado n receber todas as llberalltla·
dosque outrem protond11 litzor-Jho, pot' conta
proprla ou de um terceiro, quo ~rdcno e
pngue.
(O) Llv, O F•L, O,
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Como disse, n.o conclnil' a. minha. Exposiçao,
desde que vi a com missão const!tuld11 dous
dlllS depois do prazo, cm que devia ter dado
parecer, nunca esperei_ outra. couso., e só
então comecei o. l'ollcctir sobre o. pat1·ioticce
cou.wl'ciaçao, que mo 10ro. proposta. com o
autor de outro projec\o, pelo ex-Senador
Amol'ico Lobo, lrmiio de entiío Ministro da
Justiça, nn scssiio de 11 de maio do 1803,
Aquclle ~Iinistl'O tinha-mo tamanho miL
vontade que ousi.ra, om 8 do abril de 1802,
telegraph11r-mo para Genebra, prohibindo·mo
do sot• candidato Íl Sennto1•ia pelo Pinuhy.
o Presidente da Commi"iio foil'n escolhido
pot• eU o pala mit vontade injusta o indlscret11,
que ma.nit'csto.vn. contra mim u1·bi tJt o1·bi,
desde os cafós ató ao Supremo Tribunal
Federal ; porq,uu em 1890 Impugnei, tiio vi·
"Oroso. como comcdida.mento, a. suo. tont!L·
tiva de, como advogado do tcst<Lmcntclro o
invcntat•ianto de IJ. ltosa Candida de PaS>os
Bezerra ("scriviio Cabral Velho) substituit•
no inventario a declaração dos herdeiros
testamentarias pela dos legitimas, um dos
quaes er:~ o mesmo testamenteiro.
Outro commissnrio, lente multas vezes sem ·
discipulos, de uma cadeira do curso do nota·
rindo da Faculdn•'e de Direito, onde, quando
estudante, !ovara um R posto po~ mim, olfe·
receu-se provavelmente ou fot lembrado
meu .Juiz, na revisão do projecto, o
ubtove-o, naturalmente, por acaso.
O terceiro e unlco que podia imaginar as
criticas, a que tenho t•espondldo, ora um an·
tigo condiscipulo, companheiro o amigo in·
timo do Ministro.
Convidado com insistencia por elle, fui um
dia assistir aos trabalhos da Commissiio na
Secretaria tla Justl~n. ando encontrei-a n'um
pequeno compat•tlmento, saturado de fumo
de charuto, tendo ao centro uma mesa, em
cuja extremidade havia tres chlcaras com
uns restos do c•fó do oxpedlente e a cujo to·
po sentava-se o Presidente que supprla a
pobreza do idéas pelo. supernmbudancia de
cabellos, soletrando alguns nt•tlgos do pro·
jeeto em quanto os dous companheiros exn·
'min~vnm alternadamente Ires grandes volu·
mes abertos, o maior dos q uaes era um dic·
ciouorlo portuguez, o lmmodlato a Consoll·
dnçiio das Lois Civis e o ultimo um exemplar
da ediçiio do Codlgo Commet•cial, nnnotada
pelo Dr. Orlando.
Minha êntradn. inter1•ompeu as prof1mdas
meditações dos cujaclos, a cujo Presidente
declarei que tlnlla-mo abstido de :~sslstir aos
sous tt•nbalhos, pot• SILUCr quo, untes mesmo
de conhecet• o meu, ello ,jiL tmha juizo 1blto e
extol'nado <losde os cafés do segunda ordem
ató o llrimeh•o Tribunal do paiz.
.
Depois do um llgoh·o appeilo a aigumllS das
suas expressões mais causticas, n~o ousou
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contostar-mo, o conclulo que roalmonte tlilo
~pprovava o meu projecto entro outms mzões, que calou, porqito nilo podi11 entender
artigo• como por exemplo o nt•t, JOa.
Em seguida o meu 11ntlgo dl;cipulo pondo·
rou·me que o projecto continha multa matoria processual.
•
PorgunteJ.Iho que dlstlncçiio fazia antro o
direito civil, a tltoorln dns :Lcçüos o a matot•ia.
do processo, o ficou do d11r-mo n t•osposla, que
nunca dou, no dia seguinte.
Em seguida promottl tllmbem no prcsl·
dento re.;ponder-lho no dia sc~uinto, quando
voltei e1Tcctlvomcnto para o1forecot•·llto um
exemplar das Po.•tillas tio Sotoro dos !lois mimo que ollo perdeu a conselho do ontiio
Director Gemi da Secretaria. qno considerou,
niio mo lembro bom, si Jnutil, por vir tnrdo,
ou inconveniente por parecer o1fonsivo.
Com tnes antecedentes ora preciso ser có);D'
po.rn. niio prever o que mo esporava..
Eu nüo podia ficar satisfeito com o v01·c<li·
atum dn. scloncio. otncinl; o l\!inistl'O sim, esse
do via ficar o ficou tonto que reteve nq ui duro,nte seis mezos n commissão, quo nii.o devia
demorar-se mais do troS, o so, negou-mo o
premio dovido,qunndo não podia mais fázel·o,
mimoseou, sem loi o som vcr1Jn, com n. qunr·
ta parto delle. nos seus trcs Jurleconsultos (7).
Estes, ·portanto, tinham as melhores razões para. acallaJ't como acabaram n. sua re·
pllcn, rendendo grnç'8 a um Ministro tão nt·
toncloso e a um amigo tão llbernl.
Nesse ponto no menos estamos do nccordo,
e já ci alguma cousa.
Quanto nos outros, poróm,estamos tüo longo
do concordar que attrlbuo a recusa oxtempo·
rnnea do meu projecto I" a oxistencia do ou·
trn do meu lllustrado co!lcgn, Dr. Foliei o dos
Santos; 2'' a naturalidade do Mlni,tt•o, que
promoveu nquolla recusa, depois do desesperar do. consal·aiaçlto patriotica, proposta pelo
irmão Senador, na scsoilo do li do maio do
1S03.
Disto estou ülo convonclrlo que, ainda
qunndo todos os contomporanoos mo contes·
tassom, ou appoliltria contlado o importorrito
para n posteridade.
Cnpltnl Fe<lot•al, 21 do agosto rio IRO:;,.A • Cor.Jlhn Rmlri,QihJS.

{7} Com~t" tl o rnlnto rio •ln•J•Iolln wlnl11tnrln

n.pro<~nntn •

t],, U/1111!0 [111Rlilllltl 1 tJU•ll]olll S;000$ 1L ll·lti!L lllltiUhrtl t/R
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l\Iinistorio dos Negocias da. Guol'rn, Rio do
Janeiro, 17 do setembro do ISU5.
St•. 1" socrotnrlo rio Senado Fodornl - De
pcS!o de vo•so olllcio n.308 elo 23 rio mcz findo,
pnsso ós vossns mií.os, do OJ'dem do Sr. Prosl·
dento du. Republica., ainclusn. mensagem do
mesmo St•. J'rcsidento transmittlndo copias
do roquet•imento e mais documentos cm que
Amazonas do Araujo Marconrles,solicitll o pa·
gamento ria quantia de 07:200$; proveniente
do set•viços <Jne diz terem sido preeta<los por
dous vaporgs o cinco lanchas !lo sua propri-.
cdndo ás ro1•çrts logncs cm opomções no Estudo do Parnnit o bem nssim das lnfiJrma~üos
prostnrlns a. tal ro.peito pelo commandanto
do 5·• districto mllitat• e mais repartições
doste minls!erio.
Sttudo o Fratc1•nidndc,- Ba1'1l«?"do Vasque&.

I

Sr. Presirlento do Sonnrlo Federal- De
posso do vossa mensagem do 23 do outubro
lindo om que solicitoes copias do regulamento
o mais documentos cm que Amazonas do Araujo Mnrcondcs pede pagamento dll quantia
de noventa o sete contos o duzentos mil reis
(07:200$) pt•ovenlento de sorvi~os que diz
torem sido prestt\dos pot• dous vapores o cinco
lanchas de sua propriédade tis forças Jegaes
em operações no Estado do Pnt•aná o das lnformllr,•ões dadas a tal respeito pelo oommandnnto do 5'' districto militar o mais ropat•ti·
çües deste Mlnistorlo, transmito-vos ns copias
solicitadas, tlcando assim satlsfuitll a dita
mcnsngom.
Capital dn Jlepublicn dos Estarlos Unidos
do llro1.il, 17 do outubro do 1805.-Prudanta
J,dtJ Moracs/Jarl'OS,

--

Cópia..;Procuradorln· Geral da RepublicaRio do ,Janeiro, 18·do setembro do !SOS.
Ao Exm. Sr. marechal mlnistt•o do Estado
dos Nogoclosda Guerra- Cumprln•lo o vosso
rwiso do OUcsto mez, passo a intorpút• o meu
pnrocot• ncot•ca da reclamação de pagamento
do cot•onol da onnrda N~cional Amazonas do
Arnujo• Mnrcondos !ln . quantia do· 97:2/JO$,
proveniente olo serviços prastados·pnr deus
VJLporos ·o cinco lanchas rio sua .prupt•illdado
ils fbt•r,as tcgncR no ostru.lo do Parn.nli no porlododo I do junho" Odo novembro de I8U4.
Doclttrn o roclamnnto que os eous vnpm•os,
olanchas ostlvoraut it diSIJosl~iio do Mlnlstorlo
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dn Guorro. conduzindo do porto do. Uni[o no ca ostivoro.m n disposiçiio do Ministerio da
do Amnzono.s, no rio lg-un.!i!sú, estado do Pn.· Guerra, tonto assim que, requisitava-se de
mn!t, o.ppo.relhos tclo~ro.phicos, peças do lo· q•mlquor emprezo. do niLvognçoo no Jgunssú,
comotivas, duus canluie:i, muitas rodas de pass1Lgons o transport~JS pa.l'U. o pc.Qsoa1 o miL·
carretas, grnmle qun.ntllltvlo do iLrmnmonto, tE::t•lnl com destino no porto do. União, tendo
nióm do sot•\"iço do tmnspo1•to do for~as o sido informado quo o fornecedor dns tbrçns,
mnt01·lnos bolllcos pnm u~ fot•çns orn opera- sempre quo pt•eciso.vo. dns ombnrco.çücs do
çõcs nn. J'rontoil'n.
.
l'Ocinmantc, pagava ns passagPns o fretes i e
Jo:stn roclumnçüo ó ncampn.nhruln unl~nmento accrcscentou quo, excepto n. comlucção dn. 3"
Uo uma conta em duplieutn., 111 ~ qual UJlftlll\~ hl'igndn.~·dO porto do Amazonas no do. Uniiio,
so diz qno os sc 1·viços tio cndn vnpor com duns e do 2• batalhão policial do S~ Paulo no t•lo
Jnnchns dm·nnto ·wz tlins, do 1 ""junho 11 o dos Patos o no porto dn Un~ao, o desta no
do novembro custam ~00.~ d:nriumonto,
~mnzonos. polos vaporoii ~o rccia.mrLnte, con.
'
•
.
,Junto.mento com embarcacues do outros pnrOuv•do o gcnoral do Brigado. FranciSco ticulnros, nenhum serviço mnls lhe const.~
Rnymundo Ewut·ton O.tmdt'os, commn.~danto quo tivesse prestado u. empl'ezo. do rcclaqne l'ol corpo do oxorc1to om opornçuos no mnnto ao Mtnistorio do. Guorro., som quo
ostndo do Pt~rnná, utllrmou C']lle ncfllmmn. or- fosse indemnisada..
dom deu pnrn. !lt!llrom os vapores e lnnchns á
Finalwento 0 ,..,.cnero.l rlo hrigadn. ,José Madisposição do M~nisterio da Guerrn; qno, os ria. Marinho' dn. o Silva informou que, assurovoltosos, sorvmUo-so dos vnport.,s un. s1m mindo 0 comtnnndo do 5·• districto milito.t•
prB:ipittldo. fuga o3 nb·~ndonnram no. )JOl'~o ~la teve conhecimento de quo existiam dous pe..:
Uni:.l~, o qno o..rocl!unn.uto,, urn dos mmorcs quenos vapores ua. na.vega(:üo do l'io lguassú,
nuxtharos dcllo:~, occnlton-:so; quo fez dm• por tet•om sido abandonados nn. fuga dos re ..
orJem nos m~;,tJ•es dos v:qJot'e~ pn.rn, orn volucionnrios, em cujo serviço haviam sido
cn.s? do nccos:)ltlndt1, trnnspot:tn..t' lorcns e mn.- 11esarrnnjndos no.!i mu.cbinismos o avariados ;
tcr!nl de gnort•a. com_ promtJttdl-tO, ~n.rn o que e que, sem reclmnncOo alguma, ordenou no
farw sustontnr• o pe~soal ü~ \Jarda, que, J!Or cm·onel JOILf!UÍIIl Martins do Mt>l!O, que os en ..
compromisso prévto com o tltrcctordn E:strndn. trprrasso a um preposto do l'eclamnnto, então
do 1'orro, um elos "'!pores do. reclnmunto occUito, o providoncinliSB para scrom pagas
trouxu do porto da. Unut~, mntot'lnt lln. cslrn .. solda.1lns ós tripoJnc;Ues. visto ao ncbn.rcm sem
da, .nppnrolhos tolegraplucos, o.rnmmonto ln· alinwntação 0 prestando sc1•viços, uindu. quo
utillsndo o outros objectos sem vnlor quo du· bem poucos, ás tbt•çns legues.
rnnto o l!lez elo .Junho os yo.porcs do recla· o pagamento do soldndns ás tripolnções dos
manto nno,prosturn.m t:õervJ.Co n.lgum, o em dous vapores do l'eclama.nte nos mezes do
julho, po.ro. o transporto diL ~· brlgntlo., só um junho n outubro ó conllrmarlo poln delegacia
vapor Iili encontmdo no porto Amazonas o fiscal do Pa 1·ani om dntnde 3 de dezembro do
out•·o no Rio ?os Pntos, •!em do dous borcos 1804, no. importnncin de 0:480$000. Das inpertencentes n cmprezn d1vors"; quo os _vnpo- tbrmoções rcsumlrlnmcnte expostas, mlnlsres dorcclo.mnnteo.pcnnstlzornm um<L :ymgtll!l t 1•11dns polns po>soas mais competoutos pntn
ó. S. Mo.theus, conduzindo o 2• bo.talhao poi~· saberem dos tàctos, resulto.:
cial doS. Paulo, e uma outra com o •·ecolht·
mouto do mesmo bn.tnlhüo no porto Amnzo· 1 que o.s omhncnc;õcs do rcclnmnnto nuncn.
nas, tendo alias, jú. no tampo do seu suecos- estiveram i• disposiçiio do Ministerlo dn.
SOl\ sido pogos peln. caixa. militnr. os snlnrios Guono.. Do flicto do ho.vot• o coronel do engcrle cinco mezes a todo o Jl'sscml de bot••io dos nholros Joaquim Martins do Mollo em 12 rlo
va\lOrts o dus la.nchns; que•Jho pn.roce oxa.go- outubro do 189·1,qunndo nssumlu o commnndo
rar n o som fundamento o. nvallo.r:iio !cita dn. gunrniçilo do. villo. da Uniiio, encontrado
pelo coronel Joaquim M11rtins do !.!ello, n<L dous vapores do reclamante, origlnou-so a
tmppo9i~·ã.o do terem estado cm scr\·l~o u.s cm- •upposi~ilo de estiLI•em estos barcos á dispnbarcoçúcs desdo I' do junho, visto "Como o. :'\iÇilo do govm•no, e t..1.nto niio tlnlu!. ello
commissiio cstrntegica, quando Inaugurou um cot•tozn. disto que. usou d11 exp1•essuo ~ nntrecho do seus t.rabo.lhos, !'rotou os dous vn· turo.imcnto por ordem do ganem! Ewot•ton
pores o 11s Jo.nchns com todo o pessoal po.1·o. Qund•·os. » Note-soque osto gcnornl declarou
mnn. vingom l'cdondn, por I :500$, cn,lo prcc;o (lXJll'C~~nmento o contrm·io ;
tornn clrtrn o. indomnhm~~iio quo podm•ú. ter o ~~~. quo os scl'vicos 11e!os qunca pa.rccc.. mo
roclllmnntc, si o governo rcsolvot• mandu.t• pa- ter direito o requerente a sor retrlbuido, con·
slstom :
~····lho.
·
O coronel Albm•to Fo•·reira do Abrou, de- rr) no transporto por um vapor do porto<ln
putado do Quartel-Mostre Oonoro.l, no tampo União (li intormnçiiu do genornl nii!l diz o.tó
do commando do gonoro.l Eworton Quadros, onda) de poços d11s locomotl vo.s, appnr•lhos
coufit•mou quoos vo.porosdo reclnmnuto nun· tologro.phicus, mnt01•lnl d11 Estrada, <lous cu1
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nhües do bronze de callbt•o 4, desmontados, lucionnt•ios, que os abandonaram quando
armamento fnutilfsado dos systemns Com bfafn, aquollas lor~ns so approxlmnt•nm;
l\fannffohor o 1\ropatchot, 10 appnt•cfhos tc- 211 1 que o pot.lolonal'io, n.diJoso IL revo!Uf;Üo,
Jogrnphfcos e outros objectos som valor (tox- estava. foragido quando as forcas Jegi).BS che·
tuaos) i
garam ao porto Amazmms, no rio Jguasst'l, c
b) no serviço de trnnspot•te dn3• bt•igadn por llpOSSl\l'lLIU•SC doS VILpOl'dSi
um vapor do reclamante dos•lo o porto Ama- 3''• que os ditos vapot•es nilo estiveram em
zonas o por mais outro vapor do roclumanto serviço continuado dlts fot•ças Jognos, quo
desde o rio dos Patos ntn o pot•to dn União dn tendo-os sob sua guarda, delles se utlllsnrnm
Vlctot•ln, além de dous vapores (ordem do dia para algumas viagens;
n. 76) de outra emprez" ;
4'\ f{UO os vn.pores uuncn. 1i.Jt•nm I'ocla.mndos
o) em uma viagem Inteira dos dons vnpo- cm quanto ostl verem com as lbrcns legaos, o
t•es no porto Amazonas n S. Mntbous o O. sU1t entrega so f~z expontnneamentu pelo
vi lia do Porto da Uniilo (citada ordem do di:~) commandante do dlstt•lcto milita!' a um J'econduzindo o 2" bntalbiio, policial de s. P11ulo lll'csentante do rcque1•ente, que na occasião
o outra viagem com o recolhimento do mesmo aind" estava foragido;
ba.talhilo ao porto Amazonas. Quunto, porém, 5", que o pagamento da sotdad" U. trlp>laaos preços destes serviço•, mo é impossível çilo polos ,co(l•os publicas nii.o justillm• o diomlttlr juizo po1·quanto ignoro as distancias reito no pagamento referido, porque, doSJio
entre os pontos de pnrthla e de chegn•la, e que os vllpOI'es Mhiram em podet• das furc<ts
entre estes e 03 intermediarias em qu" toca- togues e tivet'af,11 de set• tl'iJl?lados pot• clllls,
vam oa vapores com as forças militares, con- eortamante term do ser esttpemlladu o pesforme a ordem do dia ; sl contam-se estadias soal que fizesse o serviço de tórdoi
pelas demoras nos portos i Si o lrnnspm•te 6", quo, nn llypotlleso de sor reconhecido o
ôas forças deve set• J'ago pot• vlngous ou pelo direito do requerente i• indemnlsaçüo, denumero de officines e praças, e qual foi este vendo ello receber um liquido das despczas
numero; sl o li'Cte do mntel'int ó pelo sou feitas com todo o serviço de bót•do, d~ lmporpeso ou pelo numero dQ volumes e qual foi ttncia dessa lndemnisnçüo nüo tlo1'o ser abaesse peso ou numero.
tida sómenta a soldad.• paga e •lm tombem
Ern todo o caso, da importancin que as tod1LS as mais dospezas com combustivo!, ropessoa• competentes verificarrm devida no ro- pa.t'O$, etc.;
clamente pelo• referidos serviços, ter-so·ha de 7 que o poticionarjo, caso Iho fo.sse reco·
deduzir u. som ma dns soldada~. jit pagas ás nhccido direito, não poderia haver a lndetripolnçües e qualquer outra dcspez• Jéita mnlsação dos serviços desde t do junho do
pelos commnndantes militares, por exemplo, 180~. pois ns forças Jognes só se apodemmm
combustivo! para os voporos. lncontootJLvet, dos seus vapo1•es no din 12 do dito mez, como
como me parece sor, que os vapores do t•ccln- ae vo•·ffica da parto do tenente-coronel Emymante niio cstivet•am "set•viço do Ministet•io gdio Dan tas Bart•oto publicada na ordem do
da Guerra, inutll se torna o calculo do co- dlit do command<Lnto do dlstrioto militat•,
ronel Joaquim Martins do Mello, bnsea•lo em junta aos p11peis;
,
conjecturas sobro o numero de viagens que 8 ',que cmtlm, caso reconhecido do direito o
oderia fuzer por mez onda vapor e cudn qtje recl"ma o poticionarlo, aind~t !'est11 a
Eancha, o no peso do material que poderia questiio do ~uantwll, om vista dns dlvet•goncompot•tar.
ciJIS do pat·ecores das autot•idado:i infill'Devolvo todos os papeis que vieram com o mantes.
vosso citado aviso.
Capitnll'ot!oral, 3 do setembro do 1805.Sande o fraternhlnde. -0 procurador geral G. Basouro.
,' · .
da Republica, Antonio <lo Sou;a Mm·tln•.
11

Cópia-Dos papeis juntos, t•eforentcs 1i ro·
clamociio que lil.z o coronel dn guarda nacio·
na!, Amazonas do Araujo Mat•condcs, do pagamento ~e serviços prestados por dous vapores de sua propriedade its forças legaes no
estado do Paraná, no poriodo de 1 de junho
a Ode novembro de 1894, se conclue:
1', que os vnpot•cs, antes 1la cltognda das
for~s legaes, estiveram uo Bol'Viço dos t•ovo-
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C•IJ''" - Cnpi tal Federal, 23 do agosto do
1805.- ~r. geneml de brigada honorarlo P.
M. das Chagas, director dn. Secretaria de Estado dos Negocias dn Guot•J•a, ·
Em obedieneiu. á <1otorminn~ilo do S. Ex·
o Sr. Mat'echal Ministro da Guer~a n respeito
da pretcnçi\o do Amazom.s 110 Arau.lo M~t~•·
condes qtto reclama lndomnisnçüo por torem
Cstn.do seus dons vapores, quo, nn.voi-J'n.m no
Rio lguassú, 11 disposiçii.o do Governo da Ro-
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publica,cumprc·mo informar que assumindo
o conummdo do 5' Di;tricto Mllit!U',cliegou ao
meu conheci monto exi;tirom daus pequenos
vapores no. m•vegaçiio do lUa lgunssú com as
denomlno.çucs do Mrwcchat Floriano o Gwe~·at
Qowdros, tomados pelas !'orças lcgo.es por
occnsião que operavam em direcção ao porto

Copia- Conto.d01•io. Geral do. Cuerro.-1•
Socçiio-N. 1385.-Amo.zono.s de Araujo Marcondes, proprtleto.rio do. navegação u. vo.por
no rio !guassú,pedo pagamento do. quo.nth• do
07:200$000, equivalente ao perlodo decorrido
do I• do Junho o. 9 do novembro de 1804 (101
dias o. 300$000 ). em que os seus vo.-

quencia da fuga dos rcvolucionarios, aos
qunes prestavam servicos nnquella zona no
período do. invnsfio c da retimdo. dos mcsmoe
rcvolucionarios.
Nenhuma requisição tive desses vapores e
bem assim nenhnm~ reclamaçiio chegou no
meu conhecimento pelo pretendente, que
cra voz corrente no Estado do Pa.rnnn. ser re·
volucionario e como tal andou occulto, se
npparecendo ultimamente o depois de terem
s1do entregues espontaneamente os seus
vapores pelo corone Martins de Mello, como
tambem nenhum representante sou tez-mo
. reclamaçfio em relaçiio o. esses vapores.
O coronel Martins de Mello tendo seguido
psrn o porto do. União continuar os trabalhos
da Commissi'io Estrateglca de que era chefe
informou-me haver naquellc porto um pre·
llosto do pretendente, tomei o. deliberação
unmmlio.ta do mo.n<lar entregar os referidos
vaporei a esse preposto, por que dolles não
precisava.
Em vista de considernr,ucs do coronel Martios do Mollo e attestado passado pelo mesmo
o pelo Coronel Alberto de Barros, commandante do 2' bo.to.lhiio do policia dó
S. Paulo, que estava no porto da União.
man,lcl pagar ROldudas lls h•lpolnções que to,
mo.vam conta dos mencionados vapores, que
segundo ó sabido estavam desarranjados no
sou mo.chinismo e com a varias devido a
torem trabalhado multo durante a l'evoluçilo
comos nomes do «Gumorcindo c Juca Tigre»,
nos tendo prestado aliás bem !lOUcos serviços.
O pagamento que mandei fazer· ao pessoal
·das Íl'lpolaçlles que reputei justo nl momento
em que man<lol fazei-o, foi devido no estudo
em que se o.clmvnm, do niio ter o que
comer o estavam prestando serviços tis forças
legaos,
· Jtetiroi·me de Cnrytiba a 25 de jo.noli'O o
entretanto n pretendente nenhuma reclamacão me fez emqunnto fui commnndante do
Distrloto.
Eis quanto posso informal' sobre a l'oclo.ma·
çiio do coronel Amazonas do Amujo Mal'd
con os. .
Pam os devidos fins, devolvo-vos o; Inclusos
po.pols, romcttldos com o vosso olllcio do 10 do
corrente mez.
Saude 0 tro.tel•nido.do.-Jn.<d Ma•·ia ,1Ji<l'inloo
dú Situa General de llrigaua.

5 lo.nchu.s, conforme o.Uega, estiveram ao
serviço do governo.
Ouvido a respeito o Coronel de Eogenhei·
ros Joaquim Martins de Mello, diz este, em
seu amolo junto, de Ode fevereiro do corrente anno, o seguinte :
Realmente os dous vapores cito.toa 0>'11xciro e Visconde de GoraP..uava, creio que
as 4 InncbllS do propriedade do supplioante
estiveram á disposição do governo, durante
o período cit·<do, naturalmente por ordem
do General Quadros ; os vapores e lanchas
foram entregues em principio de novembro,
tendo-se providenciado rle modo a serem as
trlpolações pagas de seus vencimentos, de
junho a outubro, inclusive oa estragos dos
vapores e de uma lancha siio devidos 110
serviço, sendo o Cr<uoiro um vapor velho e
deteriorado e o Viscomla da Guarapuaoa de
ha multo tempo precisar do concerto nu.s
caldeiras.
Paro. julgamento do valor da lndemnlsaçiio, pondero. que o lguo.ssú só é navego.vel
ont1•e o. Unliio <la Victoria e o Porto Amo.zon:lS, quando cheio, que no. aupposlçio mais
ravoro.vel, de podei' navegar seguidamente,
com reducçiio da cargo., cada vapo1• no mo.ximo fará 3 viageno redonda por mez cu.r.
regando 700 nrrobo.s e as lancllo.s 1,5 a 1000
arrobas : regulando o preço de transporte
000 reis u. o.rrobn e finalmente que para o
pagamento dos serviços prestados pelo vo.po1• Curityba (de 1500 arrotiaa) toram considerndo.s as clrcumstanclo.s mais ta.voravois
a 1$000, o preço de arroba de c11.rga ; 3,5 .
viagcn• mensaes !<la o volta.
O Sr. General Quadros no oficio tnmbem
junto, do Ode mnrçc, declara que neuhuma
ordem expedia no sentido do ftcarem os
vaEo1•es e lanchas do suppllcante k disposlçuo do Mlnlsterlo da Guerra, que durante
o moz de junho esses vapores nenhum serviço presto.mm, jà porque as operaçoes se
limitaram no Rio Negro e interior do Es-·
ta<lo do Santa Catharino., por Guai'aXuaya,
Palmo.s, etc. o ,Pelo fuoto da vasnnto o r1o.
Em julho, so foi encontrado no porto
Amazonas, um dos vapores do pretenaento,
estando o• demais em Jhb1•ico, o que concluido voltaram ao serviço 1lo commereio.
Que' o comm,.ndo do 5• dlstricto mllltar
mandou pagar no pessoal de·bordo dos vaporos o lo.ncho.s cinco mozcs de. seus sruarios,
pagamento que devera te1• s1do eliectuado

da. Unlilo por cstn.rem o.bandonndos om conse· pores Cru;eiro c Visconde do
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pelo pretendente; paJ•a constituir direito a
exorbitante somma que reclama;
Que a comml•siio cstrnteglca, quando innugorou um trecho de seus trabalhos J\•ctou
dous vapores e lanchas com todo c pessoal
nlicessario pam uma unlcn viagem redonda,
pela quantia de l :500$000;
Finalmente, que os vapores tendo feito
apenas uma vlagein intelrl\ a S. M~thcus
conduzindo sómcnte o 2" lJatalhüo de Policia
de s; PU:ulo e uma outr., no recolhimento do
batalhão no porto Amazonas c tornando-se
por base do qualquer indemnlsaçiio c preço
}leio qual eram fretndo3 os vapox•es, sem pn·
·gnr o pessoal, flcn claro qual a indcmnlsaçiio
que póde ter o pretendente, caso o governo
resolva mandar pagnr.
, O tenente-coronel Feri'eira do Abreu disse
em seu otllclo de 8 de abril ultimo:
Os vapores rlo requerente nunca estivemm
11 disposição do Ministerlo da Guerra o sómente conduziram a 3• brigada; do pm•to
Amazonas Jio da Unirio; o 2• Batalhão de PO·
!icl~ de S. Paulo, ao Rio dos Patos, voltaram
ao Porto da União e destA no do Amnzonns :
dando·so o flicto de ter o fornecedor das forças· em operações sempre pago as ro>pectlvas
pâssagens e fi•etes, ao proprietario dos. masmos vapores.
ouvida a Delegacia Fiscal em Curityb~ nos
termos da inrormn~ão desta secção n. 883 de
7 rle maio proxlmo findo, estabeleceu ella,
depois de acurado exame. confoo·ma se verifica do seu parecer incluso n. 8 de 27 do
junho, as seguintes preliminares:
A) Os vapares de que se trata, estiveram
realmente li disposir;iio do Governo lcgal1
Bl Foràm pagas as s~ldados ria respectiva
equlpngem pelos cofres publlcos 1
C) No caso otllrmatlvo foi tal pegamento
requisitaria pela autoridodo legalmente conaUtul® 1
A Repartlçüo Fisool processou e julgou por
des~ncho definitivo a docurncntaçíio da dtVi·
da ile taes soldadas 1
Pelo mesmo parecer julga provarias nffir·
matlvamente as quatro interrogações constltutivas da nlltidxda preliminar, importanda
o qJJaritum da Inserida sobre a Jettra B em
6:480$, e bem assim, plena a prova do serviço
cuja remunel'açiio se pretende, visto se cstx•ibar
, em bom direito. No sentido de auxiliar o governo quanto passivei na solnçilo do pedido'
que ac discute, diz que tomando-se por base d
contracto cm vigor, e a terminar cm dezom·
bro do corrente anno, assignado pelo cirladiio
Amazonas, para o serviço de transporte do
forças e trem belllco no Jtlo lguassú, soril cllc
multo mais avultado, ndmlttida a hypothcse
de sabordlnnr-se osso preço ao calculo do
em'o!Jét Martin& de Mello de· que crrrltr ""1'"''

considerando-se que trata-se do parlado de 5
metes de >erviço, rlo 2 vapores e 5 lanchas;
ao p11s~o que CIICUlando-~e slmplesinente as
csturlia• 102 rllao, consignadas no mesmo con·
tracto, resul t111'Ú contra a indemnlsnçilo rcqu<i·
J•lrln, !0:200$000,
Que do pugarnento a etrectunr-sc, deve ser
deduzida a qunntladc0:·180$000,lmportlihcla
corrcsponde.ntrl ils tolhas de>oldadas daequlpagam dos rlous vapores; irnportanclajá eatlsJiJita pela mesma delegacia.
l'innlmente declara, quanti:1 algrimn ter
paga no pesso•l das lurichas. Semlo notava!,
contbrmc acoJ•tlldamcntc •c exprime a Dele·
gncla Fiscal no Paranil, a divergencla no
modo de considerar a. pre•ente reclamação
pelus autoridades que sobre ella tem (Jfflclndo
possa a secção a demonstrar o seu valor
nrltbmetico relativamente à npreolnçno rle
cada uma dellos.
,
Pelo parecer do coronel Joaquim Martins
de Mcllo, o governo terá de pagar, na hypotbese mais Jllvoravel à reclnmnçiio.
Pelos dous vapores; tres viagens redondas,
mensalm•ntc n 700 arrobas cada urna, ao
preço de 900 réi• om 101 dias ou cinco mezcs
e 11 dias 14:019.$320.
Pelas 5 lanchas & 1,5 viagem tambein moosal a 1000 arrobns a 000 reis em 161 dlos ou '
mczes e 11 dias 36:225.$. Som mo: 55: 144$326,
lmpcrlancia que se abate, proveniente da
soldailn da tripolnr;iio paga pela Delegaci:L no
Param'L 0:480. Liquido: 44:064$3"20;
Ou calculando-se, o que n~o pódc ter Jogar;
visto ser impossivcl a existencia de tlinta
car•ga, os 2 vnpores a 700 arrobas na ldli e
700 urrobas na volta. ou c total rlc 1.400 or·
rcbas, viagem rerlon•la temos pelos 2 vapores:
29:838$052; pelao cinco lauc/Jns •. 72:450$.
Somma: 102:288$652. Abatimento da soldada 6:480,$. Liquido 05:808$052.
Pelo rio Sr. general Quadros, sob Jl base rle
l :500$ pega peJa commissiio estratcgie& por.
2 vapores e lanchas em um•• viagem redonda,
temos rlous vapores e !anchos viagem Inteira·
a S. Matheus I :500$: Uma vlogem pelo recolhimento do 2' batllihüo de policia de Siio
Paulo, ao perto Amazonos I :500$• Sommlli:
3:000,~. Jmportllncla do vencimento da max•uja, paga pela Delegacia 6:480$. Saldo a
lavor da ~·azenrla Nacional 3:480$. Pelo parecer da Dclegocla Fiscal no Pnranil. Admlttiudo·se os preços do contracto em vigor; de"
vc-sq,nbator ria quanlla pedld~> de 97:200$ a
de 0:480$. Liquido: 00:720$. •Ou-imp~J·tanci"
da rrclamnciio 07:200$. Vencimento pago (J.
moruja 0:481'$.DIIforençnnae•tadla 10:200$.
Som ma 22:08U$. Liquido 71:520$.
Com ci devido l'espolto e unicamente cstribndo nns rllvcrsns peç11s do pre$entc processe, esta secoiio sente nilo poder manif~stllr·se
'Jiti<kr~ {a• c~ Iro• ~ld!J"" dcida o volta por moJ ao governo de colnmum accordo oarn o sr.g&-
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neml Quadros, cuja boa fó e Integridade SIÍO ' Copin-Contodoria Geral
Guorra-1;
justamente notaveis, aLtendondo ó. que na ção-N, 883.
qualidade de eommanuanto om chefe das for· Allmdo se poder c0nvenieni~mcritil 111ror~
çns em oporaçõo.i, niio podia a tudo attondor mot• os inclusos papeis roforontos ao paga·
na precisa occnslão o mesmo porque, não por menta dn rtuantla dil 07:200.$ reclamada por
abuso ou mil fó, mas pot• uma. nccossidndo do Amazonns de Araujo Mnrcondos, pelos servi:
momento, os seus . auxiliares podiam c~bor- ços prestados por sim omproz~ de nàvegni;ilÔ
bltar ou expedir uma ordem inconvemcnto, no rio Iguassú ús forças legaes, no período de
não lovand.o por força do circumstancias, ao 1 <lo junho a o do novembro do nnno passado;
sou conhoctmonto, actos udminlstrnttvos que convem ouvir-se n Delegacia Fiscal no estado
mais tardo podessom . ser. discutido~ o que de do J'nran(l, a qual dcvm·ó.. inlbrmnr circumpormeio viessem confundir e f~rlr tutorasses ~tancia1lamcnte semelhante pretenção, tendo
do terceiros o da Fazenda Nactonol. .
_ muito em vistn. o oiTicio junto do coronel de
O mesmo acontoco, ~m parte, com rel.açuo ongenheh•os ,Jonltuim ~Iartlna. de Mollo, na
ao parecer da dolegac1a flscnl . no Parana, do parto rolativn no pagamento. <lo custeio das
qual só aproveita nglosade 6:480$ e onte~do embarcações o soldo da respectiva tripolnçiio;
que ao reclamante póde ser lotta. boa~ )D" que, segundo. infot•mnção Yerbal do chefe do;
demnisnção da quantia de 44:66,1$320, dtvtàa cxtincta caixa; .militar, niio recebeu pela
do oxcrclcio lindo, apurada em face dn infor- mesma quantia nlguma,
mação do coronel ,Joaquim 1\lartins <lo Mel\o,
·
· i a· a· - o·
.,.. · ·1 C' .. ,
que como diz a delegacia ó muito .competente ..Em, 7 de ma o . o .I Do . ..,. ''-~mela 1· ,au~

"raveltl•So conhecador das cnnd1'çúes normacs d10 .F. elos__ Santo~· ..~ Ç~mcord?.:-:- Morc,~a_. c!~
da naucaaçao do •·io Jguassu, podando o..go, Quc<ro:. :- Concorªo-:- L~ac,-,-. Conforme~
vcrno em sua eompotoncia elovai·a ao liquido F; JII. das Chagas.- Canforo- Samuel Cabral.

.,

de 74:550$, salvo m•lhorjuizo, JiquidnclO O!fl
vista do parecer da do legacia llscnl no Parnnn.
Sobt•o o .contracto para a navegação ao ruo
Iguassú (doeu monto n. 13) lavrado cm 3 do
abril do corrente auno o a findar cm 31 de
dezembt'O proximo futuro, a scccç_iio niip pro·
põe a roscisiie visto serem excesstvos os preços dos !'rotos o 1\~ssngens, em consequoncin
de j~ se licbar muito adiantado o seu praso de
durtioiio.
.
. . .
. ~
. Limito-se, por isso, a manifestar a opm 1 no
de aer con vcniento decinraNO ao commnn·
danto do distrlcto mllllnr, que, de. futuro,
aberta a ccncur·rencia pnra. semelhante oOr·
viço,sejnlavmdo o rcspectivo,contrnoto e acto
continuo sulJrnettido com todo o .P!occsso ao
indispensnvel exame ,;esta repnrt1çao, e final·
monto approvndo pelo Ministerio da Guerra
com as modificnçõos quo forem julgadas necos·
sarJas.
Elli 30 de julho do 1805,...;.0 1' omcínl,
1:/audíd F; dos Santos ,.;;.eoncordo,Jlorcira de
Qualroi

--

0 VCiÍOI' do son'iço foi .. càÍctil:(do. jiolas IJ~i
ses .. apreson!ildns pólo coróiiel .. ]!lar.t'lris .de
Melio em 51: 144$326; pela de!ognc1a fiScal, om
uma hypoth 0se em U0:77Q$ e ,omj úutra.~~
74:50ó$, a contadoria nMtendo. <lo 5. : 14-1$~- •
6:•181\~ da trljmlnçiío !los vaporos:,llí satlsfo.tta,
reduzlo a 1eclamnçiio t\ 4~:00J$32~,p~lo qno o
gcivo•·no •. apreciando est~t. 1nformae,ao rnsoivm·i• o quo melhor pnrocOI'.
Erir :1 do' a~osto de 1805.-..;..L,•tt•:-"-Çun~or·
liié'; K!. F, u1,,, Cllitylti.;;;.: Co'rif/Jre; sam11el
Cab>•al ••

Copia-Repartição <ie Qunrtoi ~Íestre Gene·
rai- Í" secção- N. 118 -Capital Fetleral, 9
do nbt•il de ISD5.
sr. general da divisão ríerillirdó Vóoques,
ministro dos negocias da guerrli-"'Submetto ri
vo•sa consldernçiio os inclusos documentós
competentemente informados, cm ,que Amazonns de Artmjo Mn.rcondes pede. pu.gomcntQ
de 07:·200$, de set'vicos ,prestados pela su~
mriprez1i. de nnvegÍlçiio lluv.fnl.no. rio ,ill'uassil
1is JúJ'cns Jegnes ... no per lodo de I de JUnho a
o de novembro ultimo.
SllU1lo e tratcrnida.do.--Fruilcisco dC Pauli
Jtrqollo, genor~l do briglida.,;;,;, Conforme.:.::F.·
u,· das Chagas .-.:..conJ'cre...;.; Samuel Cri!Ji·al;
copla-'Repartiç~o do Q\lartel-Most~~· Ge'·
nm·ni...;,;N. 11-Captlnl Fo1leral; 8 do abrtl dEI
ISO:í.

Ao cidadão general Francisco <lo Pauln At'
gollo, quartel-mestre general do exorcitocumprin,lo vossa ordem exarndn no otll~io
ju'nto •la repartição de njudatito general S.O~,
n. 3.4G3 do to do' mez ultimo, acompanhnndu
sois lioonmontos que se roforeni li in,lemjlisO::
çilo do 07:200$ pedilln pot• Amazon:.R Ma:r..:
c>ndM · cabe·nio doclnrnr-vos quo llmitnr7-'
me-hot n completar o; infot•ritn~ão pr.ostndii
pelo Sr .. general' Fr~nclsco,Evot•ton Qni\drp!1:
e>:'cCimrnandllnto do co~po do. oxorcitO' /luu
operou no. e~tado do Pal'an~ e do qual !U!
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deputado do Quartei·Mcstro Oonoral. Para alóm do que podem informar os habitantes do
corroborar sua opinlúo do que os vapores do Curityba claramente defini quem ó o protonrequm•ento nunca estivomm li disposição do donto e n. que nggJ•orninçüo pertenco,
Ministorlo da Guerra, bast11 o Jhcto do roqui· Foi ollo, como constiL do innumel'OS Uocu..
sltar-so pelo Quartol·Gonei'nl, do qualquer menta~ pol' mim entregues no ,juiz sccciono.l
das cmpl'oza.s do navegnçito do Igunesú pas· do PaMnó., um dos maiores auxiliaras que
sagens o tmnsporto para pessoal o material os revoltosos ali! encontraram o o que mais
com destino ao porto da Uniiio.
concorreu para 11 sua demora na occupaçüo
Devo ainda acoroscentnr que fui informado dcsso estado.
pelo fornocodoJ• das forças que, todas as ve· Nenhum olllcio derigl, nenhuma ordem doi
Eos que necessitou dos vnporcs o embarcações ao protondento para ficaJoem em seus vnpo·
do peticionaria para seu trnnspoi•te o do suas roa c lanchas a disposição do Mlnislerio da
mercadorias, pagou passagens o fl·etes. O; Gue1•r•n..
vapores do peticlonario1 conjunctnmcnto com Abandonadas pelos revoltosos no porto da
embarcações do outros particulares, condu· Uniiio as cmb<Lrcaçõos do que se tinham ser·
zirnm a 3·• Bl'igndn, do porto Amazonas no vido cm sua fuga p!'ocipltada, subiram o rio
da Uniiio o deste ao Amazonas; nenhum BCI'· a um do; v~poi•cs do pr·oprlcdado do protcn·
viço mais mo consta tivesse prostndo a cm- dente, trouxe por compromisso p!'Ovio do
praz~ <lo peticionaria no ~linisteJ•Io da Guer· meomo com o dlroclor da Estrada do Forro
ra, sem que fosso indcmnisado. ll' tiio oxhor· do PaJ•ano, as poças das locomotivas, appabit~nto a cifra em que fund~ o peticionaria rolhos tclcgraphicos, matol'inl do estrada,
lU~ reclamacüo, que nüo !repito cm fazer dou; canhões do bronze do collbro 4, dosminhas as ultimas palavras da informação montados, armamento completamente inutl·
prestada pelo 81•. gener~l Francisco Ruymun- lisaclo dos systemos Comblain, Manulicher,
Kropatcheck, <lcsscsois apparolhos telegrado Ewerton Quadi•os.
phlcos o outros objectos sem valor, facto pelo
Sande o fi'lltCI'nidade.-.Aiúcrto Ferreira d• qual o protcn•lente se julga com o direito de
Abreu, tenente-coronel. Conformo, F. lol. das o.Uego.r tor pt•estado serviço ús forças logn.cs.
Chapas.-Conlcro, Sam11el Cabral,
A ordem que ftz dar aos mestras dos va·
pores, porque o pretendento tinha fugido,
tbl para, em ca~o de necossida<lo tr~nspor
ta!'em foJ•ças o mutm•ial de guerra.
Copia-Repartição do Quartel-Mestre Gene· Durante o mcz de junho esses vapores niío
rnl- Secretaria- N. 3.403-Rio do Janeiro, nos prestaram serviços al.Q"um, não só por19 de marco do i805.
que as operações se o1fcctuaram pelo Rio
Ao Sr. General de Brigad~. Quartel-Mos· Negro o intot•ioi' do estado <I e Santa Cathatre General -Devidamente inlormndo Jloio rina, por Ouarapuava, Palmas, eto .. como
Geneml de Brigada Francisco Raymundo porque o rl9 estava sem ngua.
Eworton Q11udros, restituo-vos, o vosso olll· Quando fiz seguir a 3;• b1•lgada ao mando
cio n. 471 do 25 de fevereiro ultimo ao qual do tonento-coroncl Emygdio Dantas Barreto,
ncomp~nharam sois documentos que tra~•m a 8 do julho, sà foi encontrado no porto
da pretençiio de Amazonas do Araujo i\lnr· Amazonas um dos V~>P01'CS do pretendente e
condes no po.ga.mnnto do noventa e sete con- um outro pertencente a casa Burmoister &
tos e duzentos mil róis (07:200.$1 do seJ•viços Ton, por estarem cm obms ns domais cmbarprestados pela ~ua companhia do Navo~"'C'io cacõcs.
Os vapores o lanchas depois do terminados
Fluvial no rio lguassú, estudo do Paranil.
os concertos, continuaram no serviço do
Sau<lo o fmtoJ•nidad~.-Pelo Sr. Ajudante commcrcio tanto assim que ató o Rio dos
General-Joao .Antonio ria .!vila, general do Patos o toncnte-coronol Dant~s B~rroto. con·
brigada reformado. conlbrme, 1<'. lol. das <luziu ns to•·cns de sou commando, parte por
Cliaoas.-Confero, Laul'enio L<<go,
terra e a outJ•a parte nos quatro vapo!•os,
pOI' terem ahi chegado dous 11 ultima ho1•a.
sondo um dclles do propricdado do preton~
dente.
Cópia- Capital Federal, o do março de O f11cto do sú haver encontrado o tenente·
I805.AO Exm.Sr. Marechal Ajudante Oenornl coJ•onol llnntns Jln.J•rcto ns sois bnlçns no Rio
do llxorcito. luformnn<lo o; inclusos pnpois quo 1los Pnto3, mootJ•n clnraniento que ns ombiU'•
vos dlgnnstos remottm•-mo, pol' sugg-o ...;tilo do cações nüo ostavnm li diüposlçiio <1o ~!ln iscommnndo do il' distl'lcto wilitnl' o Reprtl'· teria dn num•t•n. o silh cm sons di VOl'sos scr-
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tkilo tio Qua.J•tol McsLro Gonoml, cnllo-mo om )'kos ot•dinnl'ios.

principio doclarar·vos quo a parl.o nnnoxn do Prevenindo ns nccés"hladcs que alnila
do tenonto·coronol!lmygdlo Dan tas Bari•eto, pudessem bnVOl' do transporte do materiaos
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c viveres para as forças, pela Ilcpartiçiio do viços que prestou o dos pt•ejulzos que sotft•eu
Deputado do Quartel-Mestre General, mandei com os revoltosos a quem serviu com tant~
lntimllt' ao cldndüo Licínio de Oliveira mo· dcdlcnçilo.
ro.dor no rio do< Patos o agente da omprcza Snude e fraternidade.- O Ganeral de Brido pretendente pura fltzor voltar um dos va- gada,
Francisco Raymundo Eworto1t Quadros.
pores, logo que chegassem ns forças no seu -Conforme,
aostino, o empregai-o sómouto no com morei o Laurcm'o Lago.F. Jlf. das Chagas,- Confere '
do porto Amnzonns no do S. Mntheus, sus·
tentando o pessoal de bot•do li sm1 custa,
porém com obrlgnçüo do nttender com a
promptidilo possivoi ao serviço militar,
Exm. Sr. general Mnnoel Eul'rnsio dos
quando avisado
Santos
Dias, commandnnte do 5" Districto
A pt·cvcnçiio do nttondor de prompto o
com preferoncin no serviço publico o<tiL muito Militar-CumpJ•indo o vosso despacho appenlongo do sot• umn ordem para reter ns cm· so !l.O rcq ucrimento incluso, cm que o coronel
barcnçücs á disposição do Ministorioda Guerm, Amazonas de Araujo i\la.rcondes pede a· pacon•tituo antes um dever por parto do quul- gamento de 97:200$, pelos serviços prestados
pelos seus vapores C)ru.:ciro e Vi1conds do
quer omprezn, mesmo pnt•ttcular.
O commando do 5" Distrlcto Militar que, Gtcarapuava o mais quatro lanchas, desde 1
como declara o coronel Joaquim Martins do de junho ntó O de novembro findos, venho
Mc!lo, mandou pagar pela caixa mlii ta r o prestar-vos os devidos esclat•ccimentos a repessoal do bordo dos vapores c tanchas cinco speito ..
mezes de seus snlnrios, pngn.monto este que Realmente os dous vapores citados, e creio
devia ter sido feito pelo pretendente para que as quatro lanchas ele propt•ledado do
constituir direito a exorbitante sommn que suppllcnnte estiveram á disposie;lio do Goverrechti~Ut., mostra. que esse commando, ,ió. cntíio no, durante o poriotlo citado, naturalmente
exerctdo pelo meu successoJ•, longo de nssim por ordem do Sr. genet•nl Ewerton Quadros
reconhecer um direito, patenteou claramente entiLO commo.ndanto geral das forcas em ope ..
o abandono em que esttveram e•sas embar· rações neste estado, não podendo eu, no emcaçües pot• parte de sou proprietario.
tanto, sabor ao certo o motivo desta medida,
Parece-me exnggornda e sem fundamento a que não foi tomada em relação aos vapores
a vnlluçilo do coronel Martins de Mel!o, sup· Cu,.ityba e Jguassl• de outros proprietarios.
pendo as embarcações em serviço desde I do Tendo eu a 12 de outubro tomado o comJunho.
mando da guarniçüo da vl!la União da Vi·
O melhor, mais novo e unico vapor que se ctoria, onde se achava aquat1e!ado o 2• batapresta a fuzer no lguassú tres viagene mcnsncs lhilo de policia de S. Paulo, visto ser o
é o Curityba, de proprietlade da·tlrma com· officlal mnis graduado ali!; e conhecendo as
mercinl Burmester & Too, nilo pódo por· ditllculdades cm manter, sem grande constanto o argumento a que recorre o coronel trangimento, as tripolações das embarcações,
que até essa data nilo tinham recebido ven·
Meilo, servir de base para o calculo.
A commissão estrategicn, qunndo innu· cimento algum; considerando mais o transgurou um trecho de seus tmbulbos, trotou os torno que causava ao publico a exclusiio da
dous vapoJ•es e as lanchas com todo o navegação regular das ditas embarcações,
pessoal necessario parn uma viagem r&donda que ainda so achavam ti di•posiçüo do Governo e entregue ilquelle commnndo, escrevi no
por I :500$, segundo est m informado.
Os vapores tendo apenas !"cito uma viagem SI•. coronol Jose Maria 1larinho da Silva,
Inteira a S. Matheus, conduzindo apenas o ontüo commandante deste districto, propondo
2' batalhão de )IOilcia de S. Pnnlo e umn o alvitre de fazer entrega das mcsmns cm·
outra no recollumento da batalhi•o ao porto barcnçües no Sr. Napo!eito de Araujo MarAmazonas, e tomando-se pnrn base, elo qnnl· con•l.,s, irmüo do supp!icante e gerente da
quer lndemnlsnçüo, o preço pelo qual eram omproza de navegação. sob o. condiçüo do
t'rotndos seus vapores, sem pnga.r o pessonl, proierlr as requisições do Governo que pnfica c!at•o qual n indemnisne.•~o que pódo ter gn.riD. ou nüo os respectivos !rotos c passa...
o protontlente, caso oGoverno resolva mandar gons, conformo ontendosso.
Nostns condições e 1Ol' ordem do mesmo
pagar.
N1lo sem contrario a que se i111lemnlso no commando do distrlcto fiz entrega doR vapo·
pretendente, a indemnisncüo poróm, devo res o lanchas cm principias do novembro.
ser msoavel e equivalente no que percebia Igunlmonto providenciei para que os tt•i·
no.s condi(Jõcs normn.es.paga.ndo·se 11s vln~cns 11olantos rccobc:isom os vencimentos o. que
que roa. I monto Hzernm scu8 VH pOl'OS o lnnchas, tinham direito dos mezes de junho a outubro
evitando-se assim que venham os cofres pu- inclusive, sondo as respectivas folhas pagas
bUços a imlomnlsBl' o pretendente dos sot•- pela Caixa MUi tar, ficando assim o custeio
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das cmbnrca~ücs J?Ol' conta do Govomo om- E<tndo do Paraná - Delegacia Flscnl om
Curitybn-N. o.:..curltybri,
quanto ostlvcram 11 sua disposição.
. . . . . 15
. . do
. Julho
.. do
··Quanta aoS ostmgo~ dos:vnporos Cru~cito 1895.. .
Visconde, lnnchn., mo pttJ'CCOt'nm sorom sóCumpre,me Jltt•snr ti.• vossos milos o ln:
me~\~ <jovldos ll"s servir;<» pl'cstado• ac Gc- clúso documento' dti Cón~!lqorl~ fia (.l)lerrn
v!lrno' mon vun'do. a iJiiriossibiiidride 'rJe sorpm sob n. 883 r!o '7 do Maio lr·nnsncto, o qual
q~vidaiijente i:qiditr!cis, }lois que o Cru;cirq' r\ deixou de seguir com'o·Jl1eu ' i1Jclo n. 8 ~o
0
um ·viipor velho o· estragado ·c· o 'YiScdnr1c j~
J:qri)Jo'uri~o; Jiót'~q)liVRcq qo· ~JDpre"
preciSilV11 do concertos da ci\Jdolrli 'mcsruô 2~'diJ
gado ~no jtcljou !' c~:roJponl\ 0 nci!' U!J~tlft:
antes de dcar (l disposlçiio rlo Governo.
ca-se somolbn~to omrssao tn·voluntnrra pela
Quanto ao estt•agii'completo rle uma das alllüoricili iloservlço'desm repiirtJéilo' desprO.:.
l~nc~~~· !l~~a posso. dizer pqr n~q t~r tido viüâ do nocicssó.riil pessoal dmilllrLr. Excepçilo
Ca!\heclmento
flel>o
lacto.
·
feita deste a!lurlido documento'os·rldmà.ls re~
',1 .,. ',' . " . '
, "
. '. I'" ' '. '
far~> nvnljaciio da ln<Jemnianç~o 11 pagar no l'ei'entcs Ó. q~cs!rrq p"que Vi~r~JÍI ~· oàf~ dele·
~l!P.li!í~lipfli; paso '0 ·governo a. julgue de <li· gncla com o vosso otncio. de 11 de mnlo deste
rerto, passo a ~presentar nlgun~ diJdos pqr anno, fori>m 'todos devolvidos em"'tinnexo'il
preclüida' tnformae~ó do' 29 ''rlo riuiz
!lliflÍ co'!i)ieilir!~! que ~odprijo ilprov~itll.r nR minha"
t1hrJO'sob'it'.' a. . '''·· ., '~' . .. 1 '•
!l!ISo ~!11 qqes~o. · ·
El sabido que o t•lo IgullSsú só pormitte Dignai-vos' relevar a fal!a occorrlda, a
navognçiio li'anca entro União d~ Victoria e q~O:! a~res~o-ffie ef!l tempq 4e corrigir:' ..
Porto Amnzonas·quando cheio, o qno bastam Sande e trnternlctade.-Exm. sr. General
15 a 20 dias de secca para impedir que. n no- Be.ri!iti'do ·Vasques, .·oign.i•simo inls~ro. d
.. ~>
.Ve!ffiç~o @C fllÇ{l com regularJd~do, tornando· pilcrrri. :...·p tl~legndo ,llscal, Rclism:i• l'cr·'
~~ iildisp6qs4vel à' diri\jpu!çiiq progr~ssiva ii~ ""'l'buco.-Conformo, J. M. elas C!,aoas, :·
~'!-l'!'fl~~!ll~~to aq pi1Jlso q~e v~e barx~ndo o bp~ferQ. Laiircnio r/~ Lago.
riA· ~HPROpqo~o casq IJl~IS favoravel,_ o em
!lllo '!: P,~y~g~ç~q se po_ssa fn_z~r sew Jn.torf)lpçuo o com a cnrg~ maxrffif)., obega-~e a
Gljoilfl!siiofl~g pa~·~ vapor pilr)~~~ ·fazer trqs
Vl~I!Pn• 4~ l~a o voJt~ Jlor IMz, qf),rregnq4o · RopartlçiTo de A.luuanto Gepci•al- Seoro·
mn1s ou menos 700 arrobas, e ns laqchas, tnrln ..,-N. ~.709-Hio· de .)nnelro, 28 de F:eumli,'lj'm_n ·o·m•Ja. 'vingem car~ognndo <;&da veroiro do 1895- Ao sr.· General d,e Brl:ljjll~ LRH~ ~J!rlfPri~.' ' ... · · · · · ·
gnrla Francisco Haymundo j>werton Qultdro~:
Com estes d11dos e sabendo-se que o preço Atlm do prestardes os nccosSilrias informa·
de trnlisporte·reguln a 000 ·reis pór·nrroba e Qões ·a:· respeito· ·vos rometto, ·com o offlcio
tendo alada em·coilsideraçiio que• o ousleio di!. n. 471 de':lS''do oorrento'da'•Reprl'rtlçilo'de
navegaçiió rlurante os· cinco mezes foi· feito Quar·teJMestro Gon·eral;·sols documentos quo
por conta do Estodo, concJuo·sJ que ó algum t'ratam 'do 'pedido· "de pagànionto "te! to' por
tanto exaggorada a. Jndomnlsnçilo pedirla pelo Amnzonas de 'Araujo ·Marcondes;"da'quantln
suppllcarite; niio se lovando· em conta· o os" de 07:200:l;; por· serviços· prestados"jiola sua
trngo'dao·embarcnçües, conforme sua allega- EEmpdreza· ilepNn.ve~~ção FI~. vi~!~~ fiO .I!', ~~s~~·
çii.o; ··· ··· · ... ·· ··· · · ... · ··
·· · iStll o"t1o nranu..
'"Cofl1tqdo cumpre·mo declarar que Jl~t·n o Sauqe o fraterril~!!de ...,-Conl'qrlo Jacob elo
p~g~mc~to d~s'seryj~~s prestados' p~l~ vap~r lWe~ncuor, ~!arecl)~l grn~uado.- Cq~fP!'fll"•
C~r•tftb~ que tambemestevo algu111 ~~~~po ·i1 F.L•. Jlf,' ~~· Clr~a~•: ::- Co~!e~~· ~~~re~10 üo
dlspbsjç~o ~o governo, jbrnm' considerada~ as ayo.
clrcumstnncllrs mnis"tb:vora veis'· ci · 1* · 'pd~ · · "
preço"do ,. t'rnn'sporto ~· uma' arroba,' como
-tüdp s~ 4~duitend~ ~11(' considel'llção a '1~!1\·~.
· ..
çllo'maxtma'dovnpor'quo ó·q.e J·:5uO arr.obns, Copi~-Repartltão de Quart~J-Mostre Ged•ildo 'Iroso çjnco· ·vinfl'~n~·P,or mez~ qé 14a' e neral-1' seo""o.-N. 4'71-Cnpital Federal, 24
1Rl~11:·· ~
'· ,. ... ·' .· .. c .. · ·'· · · '·' • Qo'feve·reiro de· JSQ5, :.,•
·
São estas as lnfor,maçilcs que jq!go convosr. · Marochnl·· grà.duado, Conrado Jn.qjoql(l prestar-vos, ptu•ecenrlo-mo copvoni· cob de Nlemeyor, .•.. Ajudttnte General ·do
e~ te sm• oqvl•la a· Secçiio de Asslstoncla r'e E:i:orcito .:....;· Trlltiilmitto-yb~'' ó incluso' offl·
Quartei·Me•ti:O Qenoral dosse !listrlcto.
ció n. 590, da 7'do ''corrente, do. commari'do
Saudo e tratornhl•;do. Curltyba em o do do 5' Districto Mllltrit·' a·cowpanhndo 'dos· aofoveroiro··do' ''1805~ ,:,.;.:. Joatjtiúu.' 'Jfm•tins· do cumentos que ao mesmo"vie'mmannoxOs, em
Metto·;·coroncl ii o ongenlieli•os. ·- ConJhrmo; que Amnzonns· rlo "Ar•ahjo "Milrconile< pado
.f:' ~·· ~as· ·p~.~pa~~.~ ~:ou~~re~ Lau~·~~.~~u. Lt,i~~~ , ~.~~:~~~to ~~ n~~~?~~o. c sete co.~~t~~. ~ ~~~~nI
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Governador do Estado, continuando depola
disso, os referidos nporcs e·lancbas !L dispo~.
si~ilo do' Governo, cm transporto de forças e
matcrincs bellicos o precisos pum as forças
em operações ·na fronteira.
A ágglomoraçiio de taes serviços, muitas
vezes urgentos. e .forçados, .niio yodla dar
tompo para se cuidar da conservaçao do .cal-·
deiras e macblnismos, occaslonando Isso não
só o estrago remediave! em alguns como a
a inutilisaçiio em outros ; tanto assim gue
mesmo aqpi na Capital se, acha uma caldeu:a,
juliia4a completnlljcnte mservlvel por ~a~
podeFell\ às' profill!!j~naes concertai-a.
Accresce nlpd~ wais a perda fOi~! d~ 1!!!1~
lancha.
Pelo exposto permittlrá V. Ex. que o supplicante rogue~ que a determln~çíio do paga·
monto soja o mais breve posstvel para en·
frcntar com estes grandes gastos precisos para
rehabilitar a navegação da sua CJ.llpreza,cuja
falta está sentindo o commorc10 no movi· .
manto de suns transacções com aquella zona:
que tambam niio pódo supportar gral!de de· ·
longa na interrupção de sua nnvegaçao tlu- ·.
via!; atteiito ao seu novo, porém crescente
movimento cqmmcrcial.
·
lls 'irito. esclarecido como ó o de V; Ex; ;
cst;\ ~orto 0 suppilcanto niio deixará de roce·
boro deferimento.
.
Curltyba, ·1 de fevereiro ~· 1895. - .fo,>na: ·
.-on"'·
Jlra.uio' "arcàn!lcs. '- conforme. ~.
- 0
" '"'
p "if
F:. M. ~as cr.agás: ~ c~l\re~~- .• ':'' ·~~,:
~--·

tos mj·l. rói.' (07:200$) d.o serv.içq~ p.restndo.s
do Navegação Fluvial no
de que vos digneis mandar
o Sf. Geporal Fl'tfqCisco
llaYI!!J!ndq J!:wer)Qn Quadros.
·
·
Sa!lde o frnternldo.do.-1'\'ancisco do Paula
Arg~l!o, GeneJ•al de prigo.da,-F, M. dai Cl•a·

p~lo. su~ empreza
Hro lg~assú, a1!m
ouvir ~ respeito

gas~-Cqni\Jrp, L~~rc~io

Lago,

Copla-Commando <!o 5• Qistricto Militar
cu'rJtyjJa,'7
de fmre!ro dP i~po.
AQ OAneral Francisco de P.aula ArgoUo,
Quar~oHiostre General do Exerclto-Pasao
lla vossas míiosos documentos juntos, emq!le
Amnzopas de Araujo Mal~.condcs pede paga·
meQip qe 97:2QO$ de servtço$ prestados pela
Bl!a pm,prez~ ~e Navegação Fluvial np Rio
!guassp. ~e 1 de Jlll<ho a O de novembro ui·
tlm~s. r•n.rlo oscrupujqs r! e resolver um asSlllJlPtrl <1~- iallmportnncla, auJelto·o /J. vossa
const4e~pçaq, lem~rapd? a conve~ie~cia de
ser ~u vtdo q Sr. General Qqadros~ v1stq terem
sido tqmad~s nque!las embarcaçues a q!le sp
refere o Sr. Marcondes, quan.do era eU e CO!)lmandante do corpo de ExerCJto em operaç~es
neste estado.
Sande e lraierni!lade ,-Manocl Eu(rtJSio dos
Santô~~jaà, G~noral'dp Drjgad~:-cónforme,
F, M. (las Oilapa<.-Confer~, Laurcnio Lago.
· · ·· ·
·· ··· · · · · · ·· ·

-N: ·ooo..:.QuU:rtél~Goóeral eni

â.

Exm. sr. General Commandantedo 5• Dls· Primeira Via-O Commando dO 5• Dlstrlcto:
trlcjo ll!ilítar • .:.. Amilionas'ArO:ujo Maréon· Millt~r -A~ Emprozo. de N~vegaç~~ Flqvlal
des,pr?prletarlo da n~vega~o o; vaRor· A!JlU:- po tguassú, Amazonas - i)eve : '
.'
zon"s no Rio Jguas~ú, ve1n. po•llr a V• Ex, Servicos prestados por seus vapores 9r«·
determinar o pago.mento da Inclusa conta ;oiro, Viscondà do a 11 arapuav~ o .cincq·Jancbas
do serv~ços pres~aqos pelos seu~ vapores o li disposh)iio do Ministerio da Guerra ~· 1 4~ .
lanchas a !llsposlçao do Mlnlsterlo da Guerra jqnho 11 9 qe novembro, 162 dias, cada vapor
dcsqp I qo Jqnho" Q de novembro findo,data ooin du'as' jdnchnà a 300S diarlos, 97:200$)00 •.
e111 qpe fot•am dispensados do cpnformldarlo -1 ...... ·· .. n· .,.,..
· ; "· · ~ · · ·
com o omctQ 1]0 Sr; Coronel Joaquim Martins Curltyba. I de fevcr01ro de J89u, - Ama·
Me!Jo, orqem <lo commando mllltnr deste ;onas ~· A>•au.fo. Marcondcs.- C?nfOt•me. 7'
dlstrlciQ. ·
· ·· ·
F. M. da~ Chapas. - Confere. - Lalll''!ll~
Estes vapores vieram em fins de maio ~ago.
lindo do porto Unliío ao porto Amazonas,conduzlndo apparelhos tetegJ•aphlcos'de diversas
Repartições do Estado e, bem assim, multas
peças ilo locomotivas que tiriho.m sido levadas Se~unda Via _ o Com mando do 5• DJstrl- ·
pelos revoluclonarlos; 2 canhões Krupp, cto Militar -''A' EmpJ•ezo.'de Navegação FIU·
muitna rodas de carreta,, grande nuantirlade
. A
· Devo .
do 'armamento, tudo que pu•le conseguir sai- yial no 1.!l'u~m~, rn~z?~ns . ·
va~• dos· referidos rovoluclonarlos q nando
Serviços presta•los por seus vapqres Or~·
em l'etlf~d~, tendo feito os COJ~m'!nlcnçilcs ;ai>·~· Vi.<e~nda ele Gmrrapuava o cinco Japc]!DS ,
p~~"~!~~·~!le ~~· ~ ~~~~ p~m~~~~? po!!!~ ~~ ,4 ~~!~~!!q~R ~o M.llll~tcn~ n<f ÇhJ~rr~ ~91 ~~ ,
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junho a 9 do novembro, 162 dias, cada vapot• com duns lanchas a 300.$ dinrios,
97:200$000.
curityba 1 de fevereiro do IS95 _Ama·
' · " • d
c ·,
~onas do A ra111° •umcon °·'·- on.orm~.-:F. Jl. elas Clwgas, -Confere. - LaU1omo

soldadas corrospondontes no porlodo do I do
junho n 31 do outubro do nnno do 180·1, porio•io .e~to om que cstivegam om of!ootivo
oxerctCIO. (Documento n. -· dociut•nçuo omcinl, pnssndn om novembro findo, pelo coronel
do ongonhoiros ,Joaquim Martins do Mollo,
chefe da commissilo cstrntegicn do PnrnniL).
Lago,
2.' Que o pagamento dns aliudidas soldadas
foi rcquieib1ilo a esta dolegncia, na gestiio do
meu antecessor, pelo commnndo do5' distrlcto
militar, na lmportnncia total de 6:480$. (Do·
Estado do Param\- Delegacia fiscal em cumento n. I, officio n. 58, do 30 de novem·
Curltyba:-Curltyba, 29 do junho da 1895- bro de 1804,do coronel Josti.MnrinMarlnlto da
N. 8-Dc poase do vosso ofilclo datado de II Silva),
de maio proximamente flndo, no qual, um 3" Que renlisou·sc o pngamon to dn referida
do Sr. Presidenta da Republica, ordena·se a quantia nesta. delegncio. om 3 do dezembro do
esta Delegacia. sejam ministradas Informações 1894. (Documentos n." 3. a 11- Folhas de
sobt•e o requerimento e mais papeis em que pagamento com o recibo dos commandnntes
Amazonas do Araujo Mo.rcondos reclama o ilos vapores supramsncionndos, Diogo do
pagamento da quantia de 07:200$ (noventa o Souza Brito n Thimothoo Antunes do Faria.),
sete contos e duzentos mil reis), pelos servi- 4., Que 0 bom direito da equipo.gem iL perços prPstados pela sua empreza de navegação cep~ão 1le suas soldadas pelos cofres publicas,
no rio lgnassú, ás forças legaes, no período passou em julgado, tendo sido reconhecido
de I de junho o. Ode novembro do nnno pas- pelo. repnrliQÜO flsco.i da fazenda, que examl·
sado, cumpt•e·me submotter à vosso. osclare- nou, conferia e processou as respectivas fo·
cida attenção o resultado das pesquizas que, lhas, classificando a despezn no competente
attenta a lmportancia da questão, foram por paragro.pho. (Documentos ns. 3 a 11- Fomim proprlo feltllS no a!'Cillvo desta repa.r- lhas do pagamento.;
tição.
Dando-se aos documentos referidos a 1mPara cumprir de modo categorlco o. ordem portancia. guo officialmente lhes cabo em Jhco
precitada, tornou-se indlspensavol delinear ao. honorabilidade dos seus slgna.ta.rlos, e,
primeiramente o plano a obedecer na. busca tendo·se em consideração o resultado definiaos documentos que podassem constituir pro- tivo que tiveram taes documentos, examinava para os cnsos seguintes, os quaes reputo dos que foram primitivamente pelo Quartelde subida importancia, doonte da reclamação ocner.l que lhes deu andamento, e tambom
do requerente, a saber:
por esta delegacia que as mandou pagar, reA) Os vapores de que se trata estiveram partições, nmbns do maximn conflança para
realmente a dlsposlçilo do governo legal?
o governo legal; sou de parecer que multo
judiciosamente fica constltulda a prova dos
B) Foram pagos as solda~as da respectiva serviços do que 80 trata cuja indemnisaçiio,
equ!pagem pelos cot'res publicas!
soja qual fôr a decretada pelo governo em
C) No caso amrmatlvo foi tal pogameoto sua sabedoria, fnndamenta.so em Eom direito.
requisitado por autoridade legalmente con· Mais um testemunho, nlills insuspeito
etitulda!
tambem, vem cot•obornr a força da prova
IJ) A Repartição .Fiscal processou e julgou constituida pelo pagamento rcalisado; refiropor despac)Jo deflnltivo o. documentação da me a doclaroçiio ufilcial do commandanta da
divida do tacs solda•las!
guarnição no porto da Unilio, tenente-coro·
Tendo seguido esta orlontaçiio, cabe-me nel Alberto de Barros. (Documento n. 12,
o.pesentar·vos em resultado os Inclusos do· que acompanhou ns folhas de pagamento das
aumentos cópias autbenticas sob ns. 1 a. !3, soldadas.)
. .·
os quaos em meu parecer trazem sufficiento No intuito de orientar quanto possivcl o
esclarecimonto para a superior resolução do governo na docisiío desta questão, utlllsando·
cllSo, por isto que, pela redacção do!los, nca me dos elemoutos positivos de que dispõe o
}lrovado o seguinte:
.
arcbivo da ropnrtlçiio o: meu cargo, npresen·
1,o Quo os vapores do requerente, 08 quoes to-vos lambem a copia ipsis vorbis, do conprimitivamente chnmnvam·>O CrH>Oil'o e Vis· trocto pelo qunl tom de' ser. feito a.ttl tlezemconde, estiveram {Ls ordens do governo legal, bro deste anuo o serviço 1le transporte de
mudaudo·so·lhos os nomes ptll'll Gcno,.al (Jua· forçns e trem bollico pelo "!'lo «lgunssu.~
àros e Flol'iano Poi:coto, sem que n !'ospectivn Esto contracto confol'mo vos CO!•tiflcará o
equipasem tivesse recebido as competentes documento n, 13, foi cciobrndo com o pro-
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prio chladiio Amazonas do Araujo Marcondes,
obsorvndus todas ns formalidades o precauções dn concurroncia publica, prevalecendo
cm resumo, a proposta do manar preço.
Ora avnliattdo-so pela tabel!a do preços do
·contracto vigente, o serviço dos vapot•es o
dos lanchas do peticionaria no perlodo de
cinco mezes, accoitando-se a opinião, que
reputo competente do coronal de engonholros
Joaquim Martins do Mollo, que rovola-so conhecedor das condições normaos da navega·
çilo do rio lguassú, do que: cada vapot• poderli fa1.er tros viagens do ida o volta por
moz, cho~mr-se-ha i• evidencia de quo a ln·

1895
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Guert•a.-0 delegado fiscal, Bolisario Pernambuco.-Coniere F. M. das Oilaoas: canfore Laurenlo Lago,

Cópia-Commando do 5" Diotricto MilitarQuartel-General oro Curityba, 30 de novembro de de 1895-N. 528.-Ao cldndiio MaJor
Arthur Lopes, Dologado Fiscal-Para os devidos fins transmitto-vos as contas dos dcspezos f~itas com a tripulaciio dos vapores

G(mera& Quadros ~ ltfnrechal Flori ano Peixoto,
n cinco mczes de ser· na
importancia de 0:430$, <levidamente do·
viço dos dous vapores e dus cinco lanchas, cumentodus,
nos mezcs do junho a outubro

domniso.çú.tl

ror~1·indo-se

altingira a UIM cifra mais elevada do que do corrente anno, cuja importancia devera
a reclamada pelo requerente.
ser entregue aos J•espoctivos commandantes
Cumpro-me notar que sendo o calculo das Diogo de Souza Brito e Thimotheo Antunes
ostadius feito para o pagamento de conto e de Faria.-Saude o fraternidade.-Jo:J Masessenta e dous dias ao preço estipulado no ria ~lfarinlto da Silva, coronel commo.ndn.nte.
contracto actunl, servindo ello do norma, re- -Informe-se o pague-se conforme o despacho
sultará uma di11'erença contra a indemnisa- nos respectivos documentos.-A. Lopes.çii.o requerida de 10:200$000.
Conferc.-Delegocia, 28 de junho de 1895.Entretanto reconhecendo niio em• de com- Mattos,-N. 1.-B. Pornambuco,-Conferido.
potencia desta delegacia dat• a informação -Conformo, F. M, da• Cliaoas .-Confere,
que tem de ministrar, o caracter do arbl· Lauronio Lago.
tramonto, aqui apenas consigno os elementos applicaveis do objecto l'equoritlo amrmando-vos nilo existir no arcbivo desta rc·
partiçiio provas de outras natureza, além
ôns venho de fazer subir á vossa correcta Cópla-Commlssiio Estrategica no Paraná,
analyso.
Curityba em 28 de novembro de 1894-DeJulgo indlsponsavel ponderar com o devido claro que chegando ao Porto da Unlilo da VI·
respeito, que da indemnisaçii.o que for rosal· ctoria no dia 12 de outubro ilndo, ainda envida polo governo em r~vor do requerente contrei !Is ordens do Governo dous vapores
deve ser deduzida a quantia de 6430$000 (sois do Coronel Amazon"s de Araujo Marcondes,
contos e trinta mil róis), importancia esta sendo os nntl~os Cru=ciro e Visconde, hoje
correspondente ás folhas de soldadas da equi· Genttl'al Quadros tJ Floriano Peixoto-Declaro
pagem, dos rlous vapores do que se trata e mais que esses vapores, durante a mlnh& ese paga que for por esta delegacia, conforme tada no Porto, fizeram dullB viagens cada um·
já referi •.
e que fui informado, niio só pela populaçiio
Relativamente ao pessoal das lanchas, ne- da localidade, como pelo Commandante do
nhum pagamento consta so tivosso o11'ectuado 2" Bataihilo de Policia do S. Paulo, gue as
respectivas tripolações estiveram e11'ectivo
pelos cofres publicas.
serviço closdo I de junho até 31 de outubro,
Aqui tlcam Sr. Ministro, os esclarecimentos nilo tendo durante todo esse tempo sido-lhes
que tot•nnm quanto passivei, completa a pago os competentes salarios o alimentação.
minha informação, que seja dito do passagem
tom por bu~c unicamente o estudo dos pecas A trlpolaçiio do vapor Flo!'iano Peixoto é
officiaes pertencentes em original a esta ro- composta do seguinte pessoal: um comman·
particilo, o jamais foi suggostionada pelos danto, um machinista, um piloto, dous fo·
conceitos e pelos opiniões já emittidas sobro guistas, um marinheiro o um coslnheiro; o.
o caso onde encontra-ao notavel divorgoncia. do vapor General Quadros, de um commanum macl!lnista, um piloto, dous fo·
Em annoxo tambom passo ás vossas milos dnnte,
guistas
cosinhoiro-Curityba,27 do noo requerimento c mais documentos quo vie- vembro odeum
180·1.-Joaquim
Martins <lo Mcllo,
ram ca poados pelo officio prcci lado quo fica Cot•onel Chefe.-Conformo.-Delegncia,
28 de
assim roipon~ido.
,i unho do 1805.-Mattos B. Pol'llambuco. Snudo e t'raternidndo.-Exm. Sr. Gonoral N. 2-Conferido.-Conformo, F. M. das·
Bernardo Vasques, multo digno Ministro da Ci<aoas, -Confere, LaH1'CIIio Lago.
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Fallias pa•·a pagamento ria tripo/açllo r(a Vflllor Gonor~l

duranta o me; ela junho pnrlo
o

e'"

"

-.. ~

Qu~dros

Nomes

...mJ!rQgo

'

..

·--·
1801DOO

Macbhlista·;·, . .... ~ ~.;

Foguíqto.; •.• : . •• ~ ••.

Fogulsta ....• ~ .•• :. ~:

ISOrOO

)30,

ISO~UOO

Piloto.: .. ·;.".'...... ;:
Co~inhejro.,

Total
.. '

'E
o

I Djogo de Souza Brito ............. Cnmm~ridante ...••.•

2 Argo!Jlli•e José do Souza;.;,.;; •. ;
3 Amazonas Vennnçlp do Oliveira..,
4 Augusto A.diio:· .. ~ ~ ...... :. ::. ~. ~
5 Antonio Jose dn. Silva:.; .. ;.: ... ;
6 Candido
do Andrade·;
............
. • " " ....
·•' ., . . ' . . .

'

"'§

120 000

có. a,on

ü0$QOO

·eo~oo

00$000

90~000

.. ; :;. ; • ;

ooo

120$000
90$000

. 670$000'
.

...

..

!Jpiiio da. yictprilt, 1 ~e Julho de

fi'lt•-Wn!!terta d~ Gf!erra.,...
' '
····
'
Recebi de Sr. theseurelro dtt Delegacia Fiscnl. José Ernesto cj~ Moura Bri(o ~ q~~~~la <)e
G7Q.~OOO. (Estava uma estampilha do 20u róis.) · ' ·
' '
· '·
·· · '
Curityba, 3de dezembro de 180-t.-.Diogo df Sou;a Qri(o.,-Con(ere.
D~legacta, ~8 de junho ele 1805.- Matlos.- P~gue·ae.-A, Lopo~.- B. P•r~a~!~u~o.
ConforJdo n. S.-Conforme, P ••'ú. das Cl•a~as.~ Conferido,
Lago,
... , ...... , Laur•nw
·,• '
. ,.
~ ~v~~fuq~s-,Ç~nror~

189,1.-Pira~ «~ s~~;a

Pill q!Q~oqq-,·1J.

~~!I"'• il.uxillar.

,•

...

.

"

-

\

zI

... ',. , .. . .
Nomes

..

.

'

. '-

. ...

o

.···

..

..

ã
~

Emprego
• r.· ' · . "

l• P!ml'~
!!~ SouZ4 Brito .... , ....... Com mandante •.••.••
Argemlr~ Jos~ d~ S~\lZB ... , . ·..... ~~<ich1~!8!~· :·;·; ... ::;
3 Ainaioiuis Vénancio de Oliveira ... P~~o.to .... ; .........
4 Aug-uSto· Adiio,:·~:·::~·:·.·:;·.. ~·.·: ... Fogulsta... ..... , ....
5 Antonro· Josó da Silva,.; ••.•• , .•• FogUista. .•. .•....•..
~ !JI!O.~i~O d~ A~~rO:de_ •• ; ; •• ; •.•••. Ç~sinbelro ..........

Total
l " ••

..

90$000

180$000
131!$000
129$000
'90$000

90$000
00$000

60$000

180$000

130~000

120>000

00$0QQ

670$000

..

...

.

·~

..

... ...

..

..

..

'
"

.. -

União da Victoria, 1 <lo agosto de 189·1.-Diogo dQ Sou:a Brlto.-Minist~~lo;d~· !>uorro.
:-.-. , · .
. Ràcebi ~o sr. 'thesour~ir~ da'Delegaci~ Fiscal ~o~ó :{lrnesto dO Mour.â B,rlt.c! o. qpnlltio.
q~ ~~lscent~.s ~ set~nlt! jlljl fÓ!B (~70$qOOJ. {Estava uma estampilha de 200 ró•~·)
Curityba, 3 de r1ez~mbro do 1804-Dio.qo do Sou;a Brito.-Confero.
Delegacia', 28 de junho do 1802.-Mattos.-Paguc-se.-A. Lópos.-B. PoruambúeO.N', 4.- Conferldo,-'Confórme •.:.:;·p; N; das Clwga•;..:;.confere·,...; Lauronio Lagos.·· · .... · ·
-§ Evéntuaes; ·etc;-Conferil em 670.SDUO.-B. Lagos.
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-·c . -

E
1l
z=

-

Emprego

Nome~

--

211:1
'•

"'"

'E""
o

Total
-

I

2
3

4

5

a
"

Diogo de Souza Brito............. comm~ndantc. "' ..•
i\.\•gemiro ~iis!l'cle Souza •.•. ;.;::. Mneb'inistn: ...-... ::.
AmazomiS' 'Venancio de Oliveira. PiloU): .. ...•.•. , ..• ~ .
"'
ogu s n.. ..........
XUguSto'~tlli.O~ ....•.......•..•.. , F"lt
i\.ntonio Jos'ó' da Si! va ........... ; fo'pgiliSto. .••. ...• : .• :
Cnndido
!!e
.
,,., 'Andrade
.
' •.••.••.••.••' PR~i~ll~h·o ......... ; :

.

.. ---

-

o

--

. ·-··-•«'

·-··

180$000
130$000

180$000
130ij000

nor

G~$000

J20$0~Q

00 000o
60 000

12Q~OOO

9 iooo

60 000

07Q$000

Unliio da VIctoria, I' <lo setembro do 1804.-Diogo de Sou;a Dl'ilo.-Ministcrio díi
Q7Q$QOO.-:-I!. Lagos,
Recebi do Sr. thesoureiro da Delegacia Fiscal Josó Ernesto de Moura Brito a quantia.
~~ sel~ce_ntos ~setenta. mi! 1j\is- 670$. (Est~ya J!ma esfampiJha 4~ 20p róis.)
. '' Cu~JtYR~• ~ ~e ~~~clli~FQ de 18~·\.-.P•~g~ if~ ~OH:q !Jr.f~·- ~qnfP,r!Jl~·
J:)~legncia, 2f! d~ junno d~ 1805.:- MatMs.-:: PnglJ~,,~ •..,.A. Lp.P,c~ ...,. I!· Pcf"""!"'!r•·~' p, CR~f~fl~q. P9qr~r!lle •..,.F.'lf. d~s Ç/<~9"1· pontero.~L.~Hre~·~ L~go.
·
~!JCrrl!:o-§. ~~~ntJ!~C~ ct~,,-,Cqpfcre Cffi

Folha

"'~
El

-

z=

~ara

_pa!la"!""to da tl'ipolaçtTo do uapol' General Qundros dw·antc o me: de
sctcmb'J•o findo" · · ·
· ·· •
·'

.

Empregos

Nomes

"'=
"
'E"

I

3
4

5
~

Total

o

-

2

.

o

Plogo de SQUZ~ Brito ......... , ..
Argemiro 'J(lsó de Souza ••••••• , • ,
Amazonas ·venancio 'de Ollvelra .•
Augua'to A~ü.o~ .•. ,',,~ .. ;·,· .. ·.~·...
Antonio Jos!l' da Silva., .........
pnndldo d~"Andrndc: ·;, ..........
" ·''
.

Commandnnte .... , ••
Miich'ini'sta., :; ., .....

18Q~OQ

... ~ .......

130 OQ
120$(}(}0

FogtiiStá. .. ; .•.••.•. ,
Ci:ishibeiro
. ' ... .. ' ...
. ... , ....

OP$000
00$000

P.j'~*)::.::·

F.ogu ista ••••.•••.•••
'

'

'

ou.~ooo

..
180$000
13Q$OQO
120$000
G~OOO

DO 000

6Q~OQO

-67q$OOO
-I

Unliio dn VIctoria, I de outubro do 180·1.-Diogo do Sou;a B•·ito.-MJnlsterlo da Guerra.
- Evontunes, ct9."-Confere·am·07otooo.-B. Lago.•.
·· · · ·· · · ,,.. ' ' .......
Recebi do Sr. tbesoureiro da delegacia fisco I Josó Ernesto do Moura BrJto a quantia
de 070.$(!00. (Estava uma estnmp!IM de 200'róls.) · · .... ·
·" · · ' ' .... "
Curltybn. 3 elo dezembro do 1804. - Diogo da Sou=a B•·ito- Confere- Dolegnoia,
28 d~ ltl~\!0 ~~ 1&05.-Matw. P~gue·•~ •..,.A. -1'-?.P~'·-.-ll· P•r!'"~!b.l!,?-,: N. 9.~ Poo(efldo.
conrormo, 'F. M. ·das Clw!l"' •. ~~P.!br~, -1'-~!!r•nto, -!-~V.H•
· · · •
· · ·

I
'
'

'

I
i

I
i,

I
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Folha r/o pagam01110 da tripolapdo do vapo>• Marechal Florl~no. durante o mo: d6 junho findo

e
"'

'

o

Nomes

E

Emprego

~

~

I Thimothco Antunes de Faria .... Commandanto •• ,., ••

2 Simão Nicodnisky ,' ............ , . Mn.chinista. , ...•• , ..
3 Sebastião G. dos Santos .......... Piloto .. ,, ....... , ...
4 David Ferreira da ROC!Ia •. , •.•. , •• Fogutsta. ... . , .......
5 Valentim Sobcbinsky, ••.. ,.,., .. Fognista ... .........

6 Adolino de Andrade.............. Cosinheiro . .... , .••..
7 Antonio dos Santos .............. Marinho! ro ..... , .•••

'll

"'o...""'

Total

180$000

180$000

120$000
90$000
00$000

!20.~000

140~000

úO~OO

70~000

140~000

00$000

00~00

00~

00
70$000

(

I•

750$000

Unliio da. VIctoria, I" do julho de 1894.- Thlmotheo Anlune~ à• Faria.- Mlnlster!o da
Guerra-§ Eventuaes etc.- Confere em 750$000.- B. Lagos, auxlliar.
Recebi do Sr. thesourelro do. Dele~acia Fiscal, José Brnosto de Moura Brito a quantia
de setecentos e cincoenta mil réis -750$000. (Estava uma estampilha de 200 réia.)
Curltyba 1 3 de dezembro de 1804.- Tilimotheo Antunes de Faria- Conforme.-Delo·
ga.cia,28 de junho de 1895,-Mattos.- Po.gue·ae,-A. Lopes.- N. 7 Conferido. Conforme.
- F. M. das Chagas,- Confere - Laurenio Lago.
Folha da trlpolagl!o do vapor Mareclull Floriano, durante o me~ de julho (indo

~

Nomes

~

-

Emprego

il<

I

2

3
4

5

6
7

1

Total

o

T~imotl1eo

Antunes de Faria •.• , Comman•lante., ••• ,.

Similo Nicodlnske................ Macblnist& .. , ..... ,.
Sebostiiio G. dos Santos .......... Piloto,, .............
David Ferrreira da Rocha ....... Foguista. ........ ,.,.
Valentim Sobohinsky., •••••.•••• Foguista ..... , .. , .. ,
Adellno de Andrade ............. Cosin heiro ..........
Antonio dos Santos ............... MarinbeirO .. ... , ....

1!000
14 000
}Q 000
90.$000
90~
00,
70$000

18~000
14 000
120 000
90 000
000
000
70.$000

~

750.,<:;()00

Unllto da Victoria, l do agosto de 1894.- O commandante, ThimolltúJ A11111nes de
Faria,-Minleterio da Guerra-§ Eventnnes-Confere em 750$000.-D; Lagos, auxiliar.
Recobl do Sr. thesouroiro da Delegacia !Fiscal, José Ernesto de Mouro e Brito a
quantia de setecentos e cincoenta mil réis, 750$000. (Estava uma estampilha <le 200 róis,)
Corltyba, 3 do dezembro de !80,1.- Thimotlteo ;A11t11nes de Faria,-Confore.
Delegacia, 28 de .Junho de 1805.- Maltas.- Pague·ae.- A. Lopes, N, S.-Conferido.
Conformo - 1-', M. das Chagas. - Conloro- Laurenio Lago.
· ·
_

•

I
•

.
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Quarl•·o da tripolaçao do vapO>' Marechal l'loriano Peixoto durante o me: do agosto findo

2
ã
z"

•

Nomes

Emprego

Timotheo Antunes rle Faria ....
Simão Nlcodniske ...............
3 David Ferreira da Rocha., ••.. ,.,
4 Valentim Sobchiniske •. , •. , .••..•
5 Sebastião dos Santos .............
6 Antonio dos Santos..............
7 Adclino de An<lrade, ............

cozinheiro ........•.•

Som ma • , .•...••...•• , ••

•••••••••••••• o •••••

I
2

Com mandante •.••.••
Mn.chinista .•... .• , ..
Fogulsta. ••.••......•
»
Piloto.,., •.....•..•.

Marinheiro ..

f •••••••

o
~

íl
'E
o
180$000
1411$000
90$000
90$000
120$000
70$000
60$000

............

To to.!

180$000
140$000
00$000
90$000

12orooo
70 000
60$000

750$000

Uniiio da Victoria, 2 de setembro de 1894. - O commandante, Timotl"o Antunu do
Fm•ia.- Minlsterlo da Guerra-§ Eventuaes-Confere em 750$000.-B. Lagos, auxiliar.
Recebi do Sr. thesoureiro da Delegacia Fiscal, Joaó Ernesto de Moura e Brito, a quan·
tia. de 750$, setecentos e cincoento. mil róis. (IMava uma estampilha de 200 róis.)
Curityba, 3 de dezembro de 1804.-Timotheo Antunes do Fm·ia.- Conforme.
Delegacia, 28 de junho de 1895.-.Jfatto.<-Pague-ae. -A. Lope&.-N. 9.-conferído.
Conforme, F. M. elas Chagas,-Confere, Laurcniu Lago.
Follta ela l>'i)Jolaçao do va110r Marechal Florlano Peixoto eltwante o me. ele setembro findo

"'!1

e::>

-

.g
Nomes

Empregoa

:z;

I

o

~

3
4
5

a

7

Thimotheo Antunes do Faria~".•. Commandante .......
Simão do Nicodonish •.•.• , ••••..• Ma.chlnista ..........
Da.virl Ferl'eiru. da Rocha .•.••...• Foguista ..... ,, .....
Valentim Sobchnlsko ............ Fogui11ta. ...•..•..•.•
Sebastião dos Santos ..... ......•. PUoto.....•••• , . , •..
Antonio dos StLntos .............. Marinheiro •... ......
Adclino de Andrade, ... , .. , .•. , • Cosinbeiro .. , , , .. , •.

sommo. .•...•.. ·

""'

'e"
o

180$000
1·10$000
00$000
90$000
12D$000

70~000

60,000

............

Total

180~00

140. 00
90$000
90$000
120$000
70$000
60$090

750$000

Unlfio da Victoria. 1 do outubro de 1804.- O commandante, Tltimotheo Antunes elo
Fm·ia.-Ministorlo da Guot•ra- § Eventunes- Confdre em 750$000.- B, Laftos, auxiliar.
Recobi do Sr. thesouroiro da DeiegacitL Fiscal, José Ernesto de Moura o Jlrito a quantia
de setoccntos e oincoenta mil réis, 750$000. (Esta v" uma. estampilha do 200 t•óis.)
Cnt•ityba, 3 de dezembro do 189·1.-7'/timollwa Antunos ele Faria.- Confet•e.
Delegacia. 28 do.funho do 1805.-Mattos.-Pague-so;-A. Lopes.- N. 10.-Conferido.
-confot•mo, F. M. elas Chayas,,- Confere, Lauo·onio Layo.

J.NNAES DO SENADO
Folha da tripolaçao do •apor Marechal Floriano, durante o mo; do o1itubrd findó

-

E
.,
e
z=
I

2
3
4

5

6

7

Nomes

"""'
"'
'E"

Emprego

•I

Total

o

Tblmoteo Anttinosdó Fliriã .••.•.• coiiilllil.ridaritii •.•...•
Simão Nicodolsld ........ , ..... ;. Machinisto., •••.. , ; .
David .Ferreira do Rooli~ ......... Foguista; ... , ...•....
Valentim Sobchinisl<o, ..•..•...•. Idem ............•..
Sobastlilo dos Son tos .••...•.•..•• Piloto , ........ , .. , ,
Antonio dos Slinlos .............. Ma.rinbeii•o., .•......
Adellno do Àndrade ...... , ....... Co'slohciro ... ...• , ..

!B0$606

1sô~ooo

140$000

1·10. uoo

120~00

,oo. 000
120$000

00$000
.00$00.0
70~000

60$000

90~000

1oraoo
00 000

750$000

...

)i .
.,I

'

li',

;!
'

I

"

~ ·'

,,
:l

""

'

i'

o

. - ...

Un!iio do VictorhL; 2 de novembro do 189t;-0 comm~ndanto; TMmotlieo Antuiles d~
Fa••ia.-Ministerio da Guerra-§ Evontuaes-Conforo em 750$000.-.B. Lagos, auxiliar.
R.ecebi dó Sr.: tluisotireiro da Oeieg•cil1 Fiscal, jostl Ernesto de Mourli BritO a quantili
de setecilritos e cincoenta mil róis, 750$000. (Edtava uma estampilha de 200 róis,)
ciurytiba, 3 dÓ dézembro dà 189t.-TMmotl•oo Antunes do Faria. Conforme;
Oe!egtLCia, 28 de ,junho do 1805.- Maltas,- Pague-se;- A; Lopes,-' N. 11;...; Conforido.-Coriformo.-Jo'. M. das Clwgas.- Confere.- Laurcnio Lago,
. Cópia-O Sr. Tbimotbeo Antunes de Faria, ·Proposta: numero uiii de Amó:zonas do .tlrú:Ü·
oommandante dovnpor ,lfarechal Florlano, o jo Marcondeso proposta n. 2 do Arthur de
bem assim a tripolnçüo do mesmo vapor, tom Paula o Souza, ambos proprieturios do VILsempre estado á disposiçilo deste commando; pores.
·
.
.
servindo com a melhor boa vontade e cum- PJ•oce•lendo·se ó. leitura o comparaçilo dos
nrindo todas JIS OrçlenB..!L4\. com .sacrificio, preçOS.diLS .referidas propostas, .. f~i por unapelo que devolll ser contemplados no paga· nimo decisão approvada e acceita a de numo·
monto de suas soldadas. Acampamento no ro um o recusada a de numero dous, pOr não
Po1•to Uniilo, 15 de setembro do IBD·l.':"'Te· serem convenientes ó. Fazenda Municipal os
nente-coronel Alberio do Barr•.•, comman- preços o condições geraes dcsla proposta ..
dante da guarniçiío.-Confero. Delegacia, 28 Em neto continuo o Sr. general presidente
do .iunbo de 1895.-Maltos,-"B. Pernambuco, mandou que" fosso· I!Lvrado· éoritrncto· com o
-N. 12.-Conferido.-Conformo, F. M. das proprletarlo Amazonas de Aroujo Marconrles
Cllagai,-COf!lero, Laurcnio Lago,
par11 o süp'radito se'jiyJÇcí, quo sora oxe'cutlido,
to'ndo' por básé os segliiií!és preÇos',
Fretamento-Do vápor Viscorid• dó porto
Amo.zonas ao da União descida,' pela quantia
dopla;-Torino do contracto p~~ra freirimon· de .I :000$000.- Oeste ultimo porto aquolle,
to de vapores, passagens, conducçiío qo ca~• I :400$000, - Va)lor Cru•olro,. dO' porto do
gas nos . moslllos no Rio lguoslÚ. -AOs 3i Amazonos ao da Uniiio, 700$, deste ultimo
dias do mcz rle abril do i89õ, a I hOI'IL da áque!lo, I :OOO~JOO.-Lanc!ms /l'I'andos.- Do
tarde, na secretaria do Qiiartol General do po1•to Amazomis ao da Untiio, arebo_guo ou
commando do 5' districto militar. nesta cid~- vug:r, 500~, deste· uttrnro· ó:qüolfe' O: roboifüe',
<~;e de. Cur!tyba, est•do do PManii, prcsente_s 700$U_QO,;-P~ssngons om de~~L4a pua 9ffiÇ1aes
osoffic!~s abaixo· O:SS!gnndos, ~ sob«. prcsi' 12$, p~ra praQ~~.do pr~.t,'.lú$000.,... Oo porto
doncla do St. general de brlga~a Manoel EU· da União ao Amazonas,. jlarli offlclncs, .15~,
trasio dos. Santos Dias, estando presento .o par~ prnçns do pret 12$(100'.--'Tlllg'ligom.doleglldo fiscal do Thosouro Federal, BollsarJO Por cad11 15 ltilogramma. de bligâgens, crirg~
Pernambuco, roprcsont11ndo 11 fo•zonda, Jbi'IIm ou matm•lnl .do guerra •lo porto Amazonas ou
recebidas, abertas e viSildus pelo s,•. geiioràl dniUnilio, Sôd róis, ilosto ultimo àquo!lo,
<luas propostos par& o serviço d!ll'rot,nfl!Onto 60~ reis,-Fica. est~hclcc~du, que clldi> · p:.:Sso.de Vllporos, passagens o conducçtLD do c;trgas· go1ro· tcrrr dtrcrto' a· 15 ~tiD",;tanimtis·tfú' blti!á'
nos mCilmos na navegação fluvial do JguasBil. gom, somente cobranrlo·se a tarifa estipulada

'i
I
••
••
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pelo. excedente deste peso,- Outrosim .. não
sc~á.

reputado .carga

~

,armamento que.. u9

praças conduzirem. para completo de •eu uni·
torme.-Estadias tle vapores e lanchas. -.As
estarlias sorão contadas do segundo dia lnclu·
sive e remuneradas pelos seguinte modo:
Do vapor Visconde, 150$ por tlla. - Do va·
por Cru;ciro, 100$ por dia.
As JnitcbaS, 50$ por iilt!.cada iiin~. b contractniJte não será obrigado a lbrriccer comi·
da uos passageiros, ficando porém suJeito às
seguintes condições o serviço de quo se. Ira·
t.:-Piolmeirâ, attender immediatamcntfi ás
requis!ç1ies. qué lhe torem opresentadas. nas
qunes the seril marca•lo o dia da viagem e
OÚO Sendo esualisada CO!n n formalidade
ootdbelecid!l, o. coritracttirite justificará os
motivos de lbrçà maior que Jiouver occorrl·
do, peranteoeommlindailtodo districto que o
relevará. a seu jüizo ou lhólmporà ti multa
de 25 11 sobre o valdr do rr.etamelito oii pàs·
sagéhs que nii.o. tenham .sido O:ttoiidldos em
tempo opportuno.-Segunda, pllgará o sello
proporciontll em suas conttts no acto do reoo·
blmento.- TeÍ'Coim, .i·ecoberá nt> dolegi\cla
flscat do Tliesoüro Federal nesta ci•lnde a llllportancia dos serviços prestados, desde quo
apresento as i'espce.tivas contlis visadas pelo
Quartel General e acompanhadas do todos os
documentos em fót•md, que cdlnprovem ela·
ramente a procedenelà do pagoniorito soli·
clta<lO.
Ó presEmte contracto poderá: ser rescindido
pelo Sr. commandante do districto em qualquer ép,ca, vigorando desde o din I de abril
n.tó 31 do dezembro do corrente nnno, sujeito
entretanto á approvaçilo deffulti V(l. do minlsterio.
Ilo que para constar lavrou-se este contrnc·
to.-E eu Artbur Martins LopeR oimbscrevi.
-~fm1oel

Eufi•a;ío do• Santos Dkl•;.

g~mern.l
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JÍ.Io do Janeiro, Mlnistorio das Rcla~ões Ex·
torlores, lO do outubro de 1895.
Remetto-v<is a !nclus:i Mérisagom. dliilldti
de honteth; ecirii quo o St·. Presldontii daRepublica responde õ. <jue lhe foi dlrlgidd em
15 do corrente, a cerca do pedi< lo do irilbrinn·
oões sobre a lnva.ito do territorio Bruzilelro
pelos lnglezcs da Guynnn.
Saude o ftaiernidrv1o,-Carlos de Ca1't:alltn.
- Ao Sr. 1' secretario do Senado Federal.
Capital Fedeaâl, IS..dti <iutübro de. 18~5. _;;.
Sr. Presidente do Senado-Tronsmitte-vos,
em r.sposta á mensagem . dii I~ ~e ~drr~i\te,
recebida no dia seguinte; as lnlormatões que
me preatóii o Ministro de E~tadô das Re-··
làçõoo Extoriorçs ti forall) so1!ctttld~ ·ao. 0?,·
verno pelo Senado'' requet•Jmento .de .. ~~~~~
de stitis membros a P!Oposi~ de um telelltàm~
ma expedido do Para e !IUbllcndo no Pol: <le
IS do corrente sobre assumpto referente no
terrltorio do Estndo de Amazonas . pretendi tio
pela Gn.yn.no. lngloza..-Pnu(cn~e J. de .:Voraes
1Jarros, Presidente da Republica,
·

Miuisterió tlàs RclnQ1itis Exteriores.-Rio de
Janeiro, 18 de outubro de 1895;
Sr, Presidori!c-Em ciiilipriihciitti do véiss:is
ordens, tenho "honra ae jiresttír as infol"o
mações solicitad:ls .iielo Senüdd .Federai nó.
Monsageni que vos M dirigidli com. d~tli.tJe
15 do.eorrenté e teve ent.rada no Mlnlster•11
dtis Reili~ões Ext'Jrioros na tarde do dia
se~liinto.
.
..
. .. . . .
. .. ,
Tres f<il•am os ques1tos formulados o n elles
respondo i

de brigada; comninndanto do districto •..;.Jo.<d
Bernardino Barmam,coronel comm.o.nda.nto do.
I•
fronteira de Palmas.-Delisorio Pcrnanibuco,
delegado fiscal;'- Capltiio, do engenheiros, «Si o gtiviii;ilti ~~be d~.q.ué 1!- rosjie1tà,jlí
Antonio FoliaJ do Sou;a A1Jio1·im, - CapitüO, iiivasiío do terrltorto_braz!letro. pelos mglozes
.Abc,IJlarde tlo Ouoiro.:.-Anw.:orias tlo AratVo dá Ooy~mi consta do telcgr:lmma. expedido
Jlfarcondes, -conforme .
do Pará o publicuclo rio O Pai; d6 13 ilô cor~
Delegacia, 3 do julho do 1805:-Maito.<,-B. l'fnto inoz,» .
. . .
.... · . l
Per11ambucq.-N. 13.-Conforlrlo.- Confor- Esse telegrnmlJia refere que .o ~xp1ora<ot•
me, P. ~lf. t/ti$ Chagas.- Conruro, LaU,.enlo Selmstião Dinl~ recem·CIIogndodo. alto. N~•
zonas irifôrlJin qüti os iilgiezes •la O~y~nn Lago,
conl i11uam " invadir o tcrritorio hra: IICI,i'O. ,.

Nom o governo do Estado do Amazona~ ~em
o elo Estndo do Pará ter. communlmv;uo nl·
gumu. uo Mln'isterio' a. mo.ti carg~; ta.mlJC?m
não consta qutior.olildor ou outra pçssoa m:
eurnbidn d~ giuirdn clns ft~zentlns.nnclonaes do
Rio Branco ou alg1itírn do forte úo S,. Jon·qulrn
toiluti iiillntltittci !iifurm~ções ~ tal re>~etto·,

I'

I.
i.
I

I.
'

I
I

·.i '
.; :

I'

'~
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· O Governo nesse particular nilo dispõe ~e
outros orgilos do Instrucção o justamente por
se tratar de nssumpto que considera Impor·
tnnte Jbi que na Mensagem enviada ti Cam"'"
dos Deputados em 19 de agosto ultimo Indicastes a convenlencla da cJ•eaçüo do um con·
sulado em Gcorgetown, na Guyana lngleza,
e que foi sum•agado no projecto de lei n. 48,
de 1805 jó. approvado pelo Senado em 3• dls·
cussüo.
.

[

l' ;

H

. .,; r
'•

'

tau!, limite austral. Na contra vertente e.~t.iio
as c!Lbocoir·os do Nllllmund1\, Jnmundi\,ou Ya·
mundó., que ó uma das divisas dos EstudaR do
Amazonas e do Paró. e tJ•ihutnria do Trom·
botas, na opinlilo de Ferreira Pena, e nüo do
Amazonas.
Reabertas cm 1888 as negociações para o
deslinde da questão de limites, ficariio interrompidas desde novembro do mesmo anno
ntó agosto de 1801, para de novo suspenderem-se dons mezes depois, Isto ó, em ou·
tubro.
·
2'
Ate essa occas!ão n Inglaterra, dL,~ostn a
chegar a um accordo, mantinha, ul!as con·
~ Si sabe da ex!atencla de um mnppn offi· forme um mnppa entregue ó. J:.egnçüo Brozi·
cinl de Demorara, considerando como terrl· Jeirn pelo Forci~> Office, 0 Tncutú 0 a Serra
torio lnglez toda a zona que se estende até do Acnbnry ou Acarai como limites pelo Indo
Tncutú no Amazonas o até os cabeceiras do do Brazil, observando em nota que : rio Nhamundó., no Estado do Parti.
« The cxnct course ofthe boundary IJetwcen
Por ordem da Camara dos Commnns de the source of the Corentln and the Esse·
maio de 1840, sob o titulo - British Guiana quibo will be dctermined by the survey ot
coma sub-eplgraphe-•Return to anAddress the Acarai Rnnge.»Nessemnppn os nascentes
of thc Honourable Tltc Hott.ve. o(Commons dated do Jnmundó. acham-se lndirndas na contra·
6 "'a••el• !840 ; (o1·, foi pubticndo o seguinte: vertente, territor!o nüo disputado.
c Copy of Extracts from the Memorial ot O mnppa geoloRico da Guyn.na !ngleza de
Mr. Scbomburgk wbo Jn.te!y expJored the c, B. Brown (1873) publ!caçilo ofllcln.l, Indica
interior of British Guiana, under the d!re- os mesmos limites, o que tnmbem consigna
ctlons of the Ocogrnphlcai Society of London, um outro de !875, que se encontra na cadm•·
addressed to the Governar of thn.t Colony, neta de agosto de 1880 « P>·ocedi~>gs of the
and Jald before the court or Policy at Dome Royal Geographicn.l Society •ud Manthiy Re·
ro.ra on the st dny or July 1830, reln.tive to cord-of Geogrn.phy » e que se denomino. cRe·
tbe grounds of the clalm advnnced by tbe duction of the Mnp ot' Bt•itish Guiana comState ar Venezuela to thn.t Portion ofBritish pllcd from the snrveys-executed underGulana sltuated between tbe Rivers Orlnoco Her Majesty's Commlsslon..:t'l•om IH41 to 1844
and Morocco on the West, and to the Clnlm -and under tbe dircctlon o!'-the Royal Geo·
of the Brnzlllnn Government to thn.t Portion Rl'BPhical Society-from 1835 to 1839-by Sir
Jy!ug between the Essequlbo nnd the Rio Robert H. SchOmburglt, K. R. E. pb, D.Brnnco on the South n.nd Wcst:- Also, a reviscd n.nd corrected to the prescnt tlme-by
Copy of, or Extracti ft•om, n.ny despatchos Cnthcnrt ohalmors Esq. Crown Surveyor of
recelved by Her Majesty's Government, re· the Colony,-and James Gay Snwkins Esq.
lntive to tbe Invaslon, ln 1838, ar that Por· 'liroctor of the geologlcol survey of thetion of British Guiana !ylng on tbe Enstorn West !nd!es and British Gulann,-with adSide ofthe RlvorTacutu, by a Detachment ditions by Charles B. Brown, Esq.-1875.
of Brnzllln.n Milltln, unrl~r the Commn.ntl. of Nesse mn.ppa bn o. seguinte nota .
Senhor Dunrto, and the Jorctble Deportnt10n
·
lnto Slnvery of a Boly of Indiano J•esld!ng « Tho boundarics lndlented ln lhls Mnp are
under the Protectlon ofOreat Br•ltaln, on the tbose lnid down by tbe late Sir Robert
Pretcxt oC Imprcssemcnt for the nrozlli~n Schom11urglt who wns engngoá ln explot•ing
Navy ; nnd lhe Dlsperslon in 1839 by n Brn· the Colony durlng tbe ycnt•s 1835 to 1839,
zil!an Force under Senhor Pedro Ayres, of undct• tbe dlrection ar tbe Royal Googruphl·
tbe Protestnnt mlssion undor the Ausplcesot' cal Society. Bnt tho boundaries tbus lnld
the Church Mlsslonnry Society of England, down between Bmzll on the one e! de nnd Ve·
ostab!lshed n.t Pirara, a V!Ungc of the Mncusl nczuela on tbo other n.nd the Colony of Brl·
Indiana, wltbln the Territory ot Drltlsh tish Guiana must not be tnlten ns nuthOriGuiann.>
tntive ; as they liave nevar bcen ad,justerl
Essa pub!lcnção ó acompanhada do-Sitetoh by the respectivo govm•nment: And nn enMap of British Guiana )ly Robert H. Scbom· gagement subsista between the govcrnmonts
burglt Esqulre o nelle estilo traçados os Jt! of GJ•cnt Br!tnln · and Venezuela by wbich
mitos preten•lldos pelo. lnglntm•ra entre os nelthci' Is nt li!Jerty to ·oncronch upon or
qunes o rio Tncutú e o. Serro. do Acaltary ou occupy terrl tot•y clalmed by both ,,.
Acarnl, por onde ooJ•re a Jlnhn ligando as cn- Com o Intuito do promover n soluçiío dos ta
bccelrns do Essequlbo o do Corentyn ou Curl- <tuestiio, pedi, corno se vô do r•eJatoi•iu que
·' .I '•
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tive a honra do vos aprescnlltr om mnio nl·
timo, quo no orçamouto do i800 so consi·
gnasso verba para o estudo da linha cl!visorill
com a Guynna Inglo?.a.,o que donuncin não ""''
assumpto osquecldo ou de•prcza·lo pelo Mi·
nister1o a mau cn.t•go. E devo nccrescontar,
como sabei•, que tom tido gc·an•lo im)Julso o
serviço do colloocionat• quanto pódo ser utilisodo na defeso dos directos do Brozil.
!

I

i

!j

I

,;

« Si soubo igualmente si o governo de Do·
memrn. tem thito concessões do terrenos cm
torras brazilcira.s o do h!Lvur sido organhnula.
uma companhia via-ferroa com traçados Jlelos
campos do Rio Branco.»
O Governo ignora si são ou não verdadeiros
os factos olludidos pelos mesmos motivos indicados nn t•espost• ao l" que•ito.
· Coma nota do 20 de fevereiro do 18-li re·
metteu a Legação britannica no Rio de Janeiro o celebro mcmorandunt que motivou o.
dlscussilo do anno do 1842 o a nocnoa(•ão d11
commissão que, por decreto de 4 de maio de
1843, foi encarregada de oxplomr o examinar
os lagares contestaclos entro os limites do
Brnzll o os da Guyana Jngloza.
.
Em not~> de 8 de janeiro do 1842 o Governo
bl'll.Ziloiro prapoz :
c Reservando, pois, todos os sons titulas
para. os validar em tempo opportuno, concorda om fazer retirar os seus clole~ados ou
qualquer dostaonmento militar do Pirara, em
reconhecer provisoriamente a neutralirlarle
dll<JUOlie Jogar, sob n conlliçilo enunciada pela.
Gro-Brotonho, do ftcorem as Tribos do lndios
independentes, u de posso exclusiva do terreno, até c\ decisão dotlnitiva dos limites contestados; e que, por coasequencia, nenhuma
força ingleso possa ib'1lalmcnto pcrmanecoc•
nos pontos, onde sómente se pedorilo ncltclr os
eccleslastlcos das duns Religiões Cathnlica o
Protestante, empregados nn civilisacão dos
Aborigones, e os subdltos aem caracter mi·
lltar por uma e outra cnrôa, quo porventura
aeja. mister emprognr.se· na manutenção dns
propriedades particulares, ou em medida <lo
JUrisdicçilo ou suporintondenchl, o c·cla~ões
que podem orlgina.r-se do esbdo pruvisol'lo
de cous11s que se trata uc estnbeiecec•: o •obre
estes pontos podem os dou• Govec•uos entender-se por meio de seus Plenlpotenclarlos.
O aba,ixo assignndo não Julga ncceasarlo
protestar contra qualquer consequoncla, ou
Inducçilo quo ttlvor. possadeduzir·so do fltvor
assim outorgado uos AlJori~oncs, quer indoponclentes, quer jcl inteiramente sujeitos ao
dominio bt'llor.ileit•a, O direito das gentes, as
mtLXimas de todns "-' potonoiliS q UO possuem
colonlu.s a unanimidade d• sociedade clu'l;t4
Sonp.d~ V, V!

'
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sumciontomonto os direitos inhe·
c·entes it< nncõos civllisndaa, ~uanto tis Trlbus

~arnntom

t~e! vagens collocadns ntLs t•og-iüos descobertas
J11llo~ europeus o introduzidn.s no gromio ela.

civilisnc;üo.
A lngiiLterrn mesmo por convonioncin. pro-pri:t, tom mnximo intcres.'le om contrastar n.s
oxngger•:tçües do uma có~a philnntl'opiu., e se

hn pronunciado tüo oxplicitamonto contra os
titulos elo propriedade que a cobiça ou a

nrnhi,;iio pretendia basou.I· sobre contractos do
permutLs colebr[ldos com tr·Jbus selvagens,

P'""

que f11ça mister precaver-se o llrazil
,Junto no Governo illustra.do e provi1leuto de
~un. ~fagestn.do BL'itu.unic11., contra um procedente que ntam•rin pelas base; toda a ordem
HochLl tlt'llt:Lflu. lür·n d:L Europa..
Niio podendo o n.Uuixo nssignndo duvhlar·,
cm consequoncia de tudo o quo fica deduzido
do que o proposküo enunciada que é mora·
mente o desen vol vimcnto logico das aberturas
nprosontadus peJa Gr•1·llretnnha, satisfaça
completc11nento ao Governo do Suo Magestade
Br·itanníca, e tendo a honrtL tle u. communicar
por esta tilrma no Sr. Hamilton, cumpro sómente ao nb1dxo assignado, do ordern de Sua
Magestado o lmpet•ador, rogut•-iho quo se
sirva concordar com o abaixo n.~signn.do sobre
os meios do execnçilo, afim do provcnlr quaos·
quer accidontes, que ambos os governo.:; desejam igualmente obv!o.r. por meio de me..
didas, que n sun sabedoria pódo adoptar. •
Em nota do 20 de agosto do mesmo anno a
Legn.çii.o Britannica respondeu :
«O n.b:tixo o.ssigundo. Enviado Extrn.ordi·
nnrio e Ministro Plonlpotenciario do S.M.Bri·
tannicth uii.o se demorou om 1la.r ao seu Go..
verno conhecimonto tia nota acima. mencionada e cm l'esposta teve 01•dem de communi..
car ao Govoc•no Br:tzileiro que o de S. M.
acquioscendo no nccordo provisorio nclio es·
tnbeiecido pelo Sr. Aureliano o ficando na
perlilita intelligoncla de que o Govet•no do
llr11zil se clngic•à estrictomento áquellns condições, ordenou a rotil'Uda do ilcstncamonto
dtL; tropas britonnions quo occup11vam o torritoc•io dlsput.tdo do Pil'":trll com a possivel
brevidade, o expediu ordens nosso sentido ao
govcr'lmdoz• do. Goynna. Iuglezn..
" Contlndo u" bond.~lo <lo }!inistro dos
Neg-ocias Estrnngeit•o para. quo o hu.IJilito u.
retht•lr pola proxima paquutu no Govorno
da !tainha 11 cocnpluta u intuira adbosc1o do
Govot•no ltnpm•ial a osso uccordo pc·ovisorlo.~

Conflt•m,lndo su:~ ploll!L ndlwsiio, o Govcr..
no llr<Lziteiro ocn nou• do ~ do setembro

disso:
"' O o.bu.ixo n..>~~ignn.do npt•ossou-so a luvo.r
ustu neg-ot.Jio !'L Augusta Prcsonçu. do Sua. l\Jn.·

gostado o Jmporadoc•, o tocn a honra do si:;ni.
::\1
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:tloor ao Sr. llnmilton quo rcccbon ordem
pnra responder· lho que o Govnmo lmpci'!CLI
:Ldhoro porfoitnmente ú mcrlidn moncionnda
na Nota quo contesta.

thc rlistl'ict provisionally recognized ns
ncutmi tcrritor)' nt the South o!' British
Guiana, nnU is now there, I hn.vo boen in·
strnotml to remind Your Excellency, should
O 1tbn.ixo asslgnado pursundido como está. tho l'Cport be correct.cd. th>t Jlls E'cullency's
nfio só do que por esta fórmn so cvitnrão prosence in thnt territOI')' is contr·nryto ihc
quncsqum• contestnçOcs que porlnriam sobre· ngrcemcnt cnterod inte bctwcen IIer· Mnjcs·
vir por occnsi1lo <lo terreno que su diz litigioso ty's Govornment und lho Imperial Brazllian
como do quo, sendo da com potencia dos Pio· Govm•mnent lu 1842.»
nipotenciurios dns duas Nac;ücs .~. rJucisã.o dn A cssn nota o Governo Bruzlleiro respondeu
questão, depois do proceder-se nos nocessnrios com
exames dos titules pos~cssorlos, o tlema.rca.- ma.io.:ts de 21 do mesmo mo?. c de 23 de
çõos rlo estylo, so cons(lguh•iL umn. ~oluçii.o
satisfatoria d• mntoria pnra nmbns as na· Na primeira disse:
Qües, quo contribuirit pnra. estroitnr cadtL ''CZ «Estou de pnsse <ln notn de 10 do col'!'ente,
mais os laços do n.mizado qne os ligam.
pala qunl o Honmdo Sr. Hugh Gough, Encor·
Nesta conformidndo o n.hnixo nssig-nndo regado de Negocias da Grt~.n Brotonha.,:obser·
omcinl'ti. no Pl'O:iidento d:L Provincin. (lo Pa.t'{L, va. c.lu ordem do sou G«?verno quo, n. set• certa
na primcirn. occasiü:o, nflm !lo que clle ex possa ó contraria no ajuste •le nuutrnlidndc de
u.s ordem cnn,•onicntes, para ()no so ohservPm 184~ IL presença dÓ Sr. Pimentn Bueno, PJ•c·
rigorosamente "" condir;õcs cxnrad:~s na. I'efe- Sic.lente tln. Provincia do Amazonas, nu terrlridu. corrPRpondcncil~; ficando corto o n.bnixo torio situado no sul <ia Guynna Britannica.
assignado do quo o Govcrnltdor dn. Guyann. Aquelle Sr·. conhece o mencionado ajuste
Inglezo pel~ sua pn~•to eumpt•it•a religiosa· aind<L ha pouco lembrado oo seu antecessot•
monto o compromisso njustndo entre os tlous immcdiato: vou entrotnnto otllciar·lhc recom·
Governos.
·
mend•ndo·lhe que niio volte ao temtorio do
Mn.s como o a.bn.ixo assignn.t.lo anlHllu. obl'nr Pirara, si li• tbi. Como porém pódc haver
sompt•o com a mn.im• trunquczn o bon. Jü mLs equivoco" respeito do; limites da neutrulisasuu.s relu.c;ões com o Govm·no Britn.nnico, <;ilO, rogo uo St•. Gough quo RO sirvo. dizer..
opresso·so desde jit a communicnr ao Sr. lia· me quilos são ollcs no entender do seu Go·
milton o extracto nnncxo de um olllcio nssi- vm·no.»
gno.do pelo Presidente r' a Provincill do Pará
em 20 ilejulho preteri to, rogantlo·lho hnja de Na segunda das notas (23 de m~io) disse:
«.lit rc.pon<!i i• nota que o honrado Sr.
o tomo.t• tn.mbcm om cnnsidcrnQiio, servindo-se
dar as providencias adequadas para que se J-Iugh tlough, Encarregado dos Nf'gocios da.
nilo fnç11m depredações de gados pertoncontos Gz·n.n Bretrmha, mo dirigiu em 21 do mez
{ts fazendas nacionaes ou quncsquer atiLquos proximo pnssa<IO relativamente a presonc~rlo
às propriedades, como muito convem afim de PJ•esidonte d!L Provincia do Amazonas no ter·
que este importo.nto negocio He concluu polu. ritorio em litigio entre o Brazil e n Goyana
maneira IDfLis n.migavol e.con!brmu ás inten· IngJezo..
çúes dos dous Governos.»
Pouco depois pc<li paio tclcgrapho úquelle
Em datn de 24 de novembro do mesmo delegado do Goverao Imperial inlbrmações
u.nno, de 18·12, communicou a Legnçü.o Urazi· sobre o filete denunclndo pelo Governo de Sua
loiro em Loncl!•es que Lo1•d Abe,·deen man· Magestado Britnnnica..
dam domolit• os marco• que Schomburglt ttecebi-as tnmbom pelo telegrapho, e por
tinha oollocndo na bocca dos rios Mahú c Ta· isto não siio clrcumstu.nclndc.s ; mas brevecutú.
mente as torci pot• o9cJ•ipto c completas, e
«De tudo resultou. exprime.se o aviso out:io u.cct•escontu.rei o que for necessario
que pt•ovocm a notavcl consulta do Conselho AgortL dil•el o que .iit é passivei.
<le Estnrlo de 28 de sutembro de 1854, consl- O Sr. Pimento Buono esteve com effeito no
dcmr·so depois do occoi'I'ido om 1841 e IS·i2- lcrrito!'lo ncutrnlisado, ·nilo como Presidente,
-11ulUus juriscliclioHas o torrltorio do pj .. como particular, sem nenhum apparoto ou
r1tra. »
dlstinctivo otllcial, sómcntc por quarenta c
Em not" uc 10 de abril de 1888, a Legnçfio oito l!oJ•ns, c niio praticou nem pretendeu pra·
Britannlca nesta caplt•<l, a proposlto da ex- tlcar acto do jurisdicçfio. ··
cursão que o coronel Plmon ta Bucno, Presi- Apczar destas circumstanolas que, no seu
dente da então Provincla do Amazonas, lll.criL entenrlm•, tlmm rto •eu proco,limento todo
ao tm•ritm•lo do Ph•ilrll, disso:
caracter ocnsuravel. confi<·mo o que declarei
«The nttention o!' IIm· Mnjesty's Govern- ao ti r. Gough: o Presidente da Pt•ovlncla do
mont hnvlng IJeen cnllcu to a repm•t that llis Amazonn.s, ou, po.t•a. melhor d~zcr, n. pessorr.
Excollency Colono! Pimenta Jlucno, Prosident que cxm•cor esse cargo, nü.o iriL, salvo o.co!' lhe Provlnco of Amnzonns, bas entered cot•do cm contrat•io, ao terrltorio litigioso.
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Feita esta. dpcIaraçã:o, que e~pero satisfiuá
ao Governo Britannico, peço licenç'a para
entrar em ilIqumas cons;derações sllggericlas
pelos termos do ajuste ele 1842 e Felos factos
sllbsequentes.
Segunde a clausula final deste aj llste, devia
eUe ser desenvolvido em negociação regular
por meio de p(enipotenciarios. Esta negociação nunca foi tentada, e a de um tratado
de limi tes, pl'omovida em 1843 pelo Governo
I mperial, foi interrompida por acto do Governo Britannico.
Subsistem pois. lla mais de quarenta annos
as condições esboç::tdas em 1842 sem a necessaria clareza.
O Governo Imperial, lungo qe ampliaI-as
por meio de interpretação liberal, tem-lhes
dado e:mcto cumprimento: Assim, porém, Inrece não ter pl'ocedido o Governo de Demerara. Depois do aju~to estabeleceu-se na margem esquerda do Rnpunuri o subdito inglez
'\Villiam de Roy com casas de commercio, fabricas (1e redes de algodão e depositos de ma
deiras extranir1as da serra de euano-cuano.
A um brazileiro que o visitou não lla muito
tempo, di,se elle que se estabelecera naquelle
logar por llIe dizer o governador da colonia
que era territorio Britanico.
Desta maneira entre Demerara e o ter.'itorio neutralisado formaram-se relações commerciaes que exigem constante movimento de
pessoas.
Ainna ha fa.ctos mais importante. Na sua
visi ta ao Pirára verificou o Sr. Pimenta
Bueno que o Governo da Colonia. tem. alI i
dous agentes_ Não me r1i~se que funcções
exercem; m:Js cu não necessito saber de que
natureza são para me persuadir de que contrariam o ajust.e de 1842; e a acção daquelle
Governo parece ir mais longe, porque um
professor Inglez, que se evadiu ao sel' descoberto, tinha estabelecido escola em que ensinava a sua Iingu't aos Indias Brazileiros, não
no territorio neutrallsado, o que já não seria
regular, mas em t~rreno da fazenda de São
Marcos. pertencente ao Governo Imperial e
fóra de todo Iitigio.
Si o Governador da Colonia Bl'iütnnica tem
podido praticar esses actos sem violar o ajuste
não ser'a justo estranhar qne o Presidente
da Provincia do Amazonas visitasse o territorio do Pi"ál'a corno particular e apenas por
quarenta e oi to noras.
A reclamação fei ta pelo Sr. Gough de 01'dem do seu Goyerno origina \lma questão de
alguma importancia que niío foi prevista.
O Ajuste de 1842 pó'1e ser violado sem autorisação nem sciencia das partes contractantes, esta possibilidade faz precisa alguma
vigilancía. Neste momento hft de ambos os
lados denúncia de actos irregulares.
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Cilda um dos dons Govel'l1os, pois, deve ter
a faCUldade de empregaI' algum. meio de certificar-se de que os delegados da outro cnmpre
o que se convencionou. O Governador de Demeram, prescindo elos seus dous agentes,
('ont.a com informações opportunas dos sens
com patl'iotas es tabelecidos no Pi 1':\.1' a, e c10s
Indios que elles tem disciplin<:Ldo.
Mas como procec!erá o Governo Imperial
que a[1i não tem Bl'uzileiros nem Indios
em iguaes condiçõos 1 A desigualdade é nonota,ve1.
Peço ao Sr. Gough que StJ sirva. recom'
mendar estas considerações á attenção elo seu
Governo. Estou certo de que eUe as ha de
apreciar com o seu conhecido espirito d0 justiÇa,.
Tenho a honra de reteirar <:LO SI' _ Encarregado de Negocios a segurança etc.»
Accllsando o recebimentc:desta nota, a Legação Britannica, 25 de maio, escreveu:
«Rrr Ma.jesty's Government witl1 frew the
British tl'OOpS from Pirara in 1842 on th!,
underst ancling tllat Brazil would strictly
abide by tlle conditions of tl1e arrangement
then proposec1, anO. the Government of the
Colony is in possession of the terms of tIre
agreen.ent referred to by YOUl' Excellency.
I shall not ['aíl to carry out tlle request
made in tQe Ias, pampraph of Your Excellency's note that I should recommend the
observations af Your Encellency to the attention ofRer Majesty's Goveroment, and
can assure Your Excellency that they wil he
conSldered in tlle same friendly spirit in
which communications from tllo Government
of tlle Em peror are always treated by Rer
Magesty's Government.»
_
Não Él ,1e crel" portanto, que o Governo
Britannico, infringindo o accoI'do de 1842,
celHbrado depois de sua medlação junto da
França para, a desoccupação dos postos militares do Amapá, tenha autorisado o procedimento quet~ attribuiu o telegramma expedido do Pa a.
Si o territ rio neutralisado está sob a in"':'
fluencia do GOVel'110 Ingleze da religião anglicana é ic;;;o devido a causas geraes quo o
Governo Brazileil'o não póde modificar.
Para o serviço da catecl1ese e da civilisação dos Indios encontra embaraços 110 preceito constitucional, parecendo·/11e que não
póde dar desenvolvimento às missões apostolicas da Sagrada Congregação de Pl'opaganda
como fôra ajustndo com o V,tticano em outubro de 1862, modificado o regimen do decreto n. 373. de 30 dejulllo de 1844, expedido em virtude do decreto legislativo n. Z35
de 21 de junho de 1843 .
.
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Ao Governo niio compete disputar pnr11 o
Clltholiclsmo as trlbus so!vicolas do tor·t•itorlo
contestado, ·
Supponho que estas informnçõe< satisfartio
os patt•ioticos intui tos do Senado o attentlem
ás cxlgencins que a dulicadcz" do nssumpto
lmpõo no Govm•no.
Saudo c t'ratornidndc.-Carlo,< Attgu.11o do
Caroavho.
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lonso, Lonntlro 1\lnclel, Eugenio Amorim,Mnnoel do Qnolroz o .Joaquim Murtlnho
O Stt. i" SEORETAnto declara que niio ha
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A Commissão tio Mnt•inlm o Gnet•ra. to111lo
rstutlntlo detidamente o prnjoeto tio Senado
n. 24, de 1895, que provrdoncia sobre o excesso <lo otllcinos promovidos por decreto de
3 do nevem bro do 1894, vem hoje dat• seu parocm• a t•espoi to.
Começa dccl!ll'IIUdo que, no seu entender,
aqucllc act.o tio Governo escapa ó. competencia tio Pode!' Executivo, que só podia promo·
ver no exercito, ao posto tle nltbros, as pra·
ças do prot que houvessem satisfeito as extgencins dos at•ts. 3, 6 e 28 <lo Regulamento de
:n de março de 1851; cxigcncias apenas dispensadas, ex-vi do art. 17, nos seguintes oa·

r

l

SOS:

I." Po1• (ditos de bravura, praticados em
combates e por actos dd intulllgoncia que se
possam reputt'r seroiços relevante.~, seu do devi·
damentfljltl!larlos c comprovados pela ordem do
dia do commanrlante em clwf'e das forças cm
operaçacs, si os {actos se passnrcm d sua 'Oista,
ou pclo jui.:D de um conselho de inqui1·içao por
ellc approvado, si ttu!s factos forem praticados
fUra de: SUilJWe:umça,
2. u Pela Ul'f)Ctlto ncco.<~sidatla de preencher os
JUJsto.<~ uagos, quando pelas eventualidades ria
!JUcr1·a acontecer f]!le os corpos, tJm presença do
inimigo, fiquem destituidos dot~ officiacs noces·
.w,rios para o desempenho do serviço,

}=
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DE

SUMMARIO'-Ahorlnrn. da RCSH[o -Leiturn o
npprovn.c;:io úa nct:~ - Pn.roc~~rOR - Di:~curflos
dos Srs. Severino Vieil'tL o Virgoillo Damn.sioDiscorRo o roquorimonto do Sr Vicente Machado - DlscurROf! dos SrR. Loitn o Oiticlcn o
Costn. Azoverlo- Adiamento dn. Uisctuu;iio do
roquorimonto - ncquorimonto dd ordem, do
Sr, Leito a Oiticicn.- Obrmrwl~õ,•s do Sr. Prosidonto- ÜJtDgM Do lllA- 3fl UiscnRsfio e vo·
tnção dn p_roposiçíio da Camnra doH Deputados
n. 61 do ib9J- 2"- di:;cus11ilo dn propmuçiio tln.
Cnnw.rn. dos DoputnrloR, n. 82, do 11:)05 - Dili·
cursoa do!l SrR. Coelho Rndt'ig'un~ o Quintlno
DoonynvfL o cmcndn. delito -I~ncerrnmanto rln
diRc\lallliLO Reqnorimonto do ordem. do Sr. VIconte ~!achado- Votn~iio nominal dn propo..
slçií.o - Ordem do dia 25.
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Ao moio·dia,compnrccem os 45 Srs. Scnndores:João Pcdro,Joito Barbnlho,J. Co.tundn,Gus·
tavo !Uchard, Jo11quim Sarmento, Francisco
Machado, Costa Azevedo, Antonio Bucnn, Ma·
nool Barata, Gomes do Castro, C1·uz, Coelho
Rodrigues, Nogueirn. Accioly, Joiio Cordeiro,
José Bernardo, Oliveira Gaiviiu, Abdon Mllnncz, Almeida Barreto, João Neiva, Joaquim
Pernambuco, !lego Mcllo, Leito c Oiticioo, No pt•imelro CllSO estilo comprchon•lidos
Messias de Gusmiío, Ro,,a Junior, Coelho o muitos dospromovldos,c, si a Commlssilo nilo
Campos, Severino Vieira, Virgílio Dnmazio, precls" o numero, r\ pm• lho fui tarem as or·
Ruy Barbosa, Domingos Viconte, Qnintino don• do <lia doi divct•sos com mandantes em
Boooyuva, Lapér, Lopes Trovilo, E Wan- chefe das lbrças om opm•ações, documentos
dcnkollt, Gonçalves Chaves, C, Ottoni, Paula em que, pela lei, dovcm ostar rogistrndos os
Souza, Mornas Barros, CampQS Salles, Leo- lilitos do uravuro, motivo diL promoção.
poldo do Bulbões, Joaquim de Souzrt, Vicento Quanto ao segundo caso, a Commlssão
Machado, AJ•thUI' Abrou, Estove• Junior,Julio ponsa quo moamo na polor hypothcso, Isto ri,
Frota, Ramiro Bat•eelios o Pinhoiro Ma- do torem os corpos, cm presenç11 do Inimigo,
chado.
flcndo sem 1mt unico alferes, o excesso dos
promovidos sobro o otreotivo total do Exer·
Abre-se a sessão.
cito, q uc so compõe de 640 nlforos e 2" teE' lida, posta om discussão, e sem tio balo nontcs, niio justitlciL a ·promoçilo dos !,753
approvadn, a acta tln sessão anterior.
olllclnos, relacionados n11 ordem dn dia da
DoixiLm do comparccor, com cousa piLrtici- RoptL!'tiçiio do Ajudante-Gonorni n. 619,de 14
pada. os Srs. Justo Chcrmont, Ph•cs Forrulra, do rcvcruiro do corrente anno.
corrúa do Arnujo,Gil Gou!m·t, ArlstldcsLu!Jo, AccrMco quu 11 pt'Omoçilo" qualquer posto
Genoroso Ponce, Aquilino do Amarai e Rauil· rno !'xcrcito prosupvõe nga desse posto, c
;no Horn ; c som clla os Si'S, Almlno Af· 101 exactamente o que niio se deu •
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Nilo são, pois, logncsns eommissões nos posNão encontra, portanto. n Commissfio motivo Justificativo para o excesso rios p1•orno· tos do AI fores c 2:•A tenentPs {hLdns 1\s pf'nças
vldos ao primeiro posto do Exer.·ito; pois a <ln axrrcito em outro pcrlorlo que nii,o o mcnexcepçiio segunda do llJ't. 17 ncimn t.r·tLn· t~ÍCI!llldn no ILI't. 5" ~ 4" d1L citlul:L lei do 1865; e
scripta,n110 Hpo.drlnha. o neto do Govorno,como muito monos 11. promoção õ. eJI'ectividnde dessem duvida por equivoco, disse um hOIII'U.rlo ses posto~ com IÍJI'ffi!Ll preterição do.s rogro.s
Senador na I" dlscussiio deste proJecto ; e e preceitos estabelecidos para o caso.
Ao Poder Executivo, pelo art. 48 n. 5 d~
multo menos o acoberta a ro.<oluçtlo do Congresso No.cionnl, n.pprovu.ndo tUflos os netos Constituiçiio, compete sómcnto provor os car..
do VIce-Presidenle dn.Republicu e seus ngen .. !JOS civis c militarc.'l de caracter federal, e nilo
tes responsaveis, pmt.icados durante o cstauo creal-os, a.ttribuiçiio oXI'!Iusivn do Congresso,
elo sitio, pois este cessou em 31 de agosto, o o pois tanto importa o nu;;mento de Officiaos
decreto tem a data do 3 do novembro se- nos qua.clros dos corpos dó Exorcito, rogulo.-dos por leis anteriores, que, !lesto modo, !oram
guinte, isto ó, scs-enta e tros dias d•Jpois.
Tambem niio colhe o argumento do que a. violadas, som fallar no accresclmo de despelnvtolabliidade das patentes, tendo sido ~aran sas consequentes.
tldiL pela Constitul,ão. o projecto vem atacar Acceitas estas considcrnçües, n. Iogica mano direito de que so acham de
os promo- Ja que se annulleJn todas ns promoções feitas
com desrespeito ó.s formulas legaesi semevidos.
.A Commissão, apezar de avisada, não des- Jhantemonte ao que, multo noortodamenro, j~
cobriu o preconisa.'IO atnque, no contm.rio o o tem praticado o Governo com roiaçiio IIOB em·
diz sem receio de •ária contostnçiio, a otrensa pregados nomeados para outras repartições
foi directa á ConstituiÇtlo, ás leis vigentes o sem ob~ervancia dos respectivos rcgulamen·
aos direitos dos pt•eteridos por o;sa ava- tos; pois nilo podem subsisti!•, e muito menoa
lanche de officines que trancou-lhes as portas c1•enr direitos, ou produzir ell'eltos Iegaes,
do nccesso por longos nnoo:;, apagou-lhes o netos emanados do um podm• incompetente ..
estimulo e extinguiu "-' suas nobres aspira· Atten•londo, oorúm, a que muitos dos promovidos prestoram distinctos serviços, c a
ções.
A Constituição no art. 83 mandou conti- que outros por suas antiguldarlcs c hnbilitanuar em vigor as lois do antigo t•ogimon que (,~ües estavam nos cn.sos do legalmente merecer
niio contrariassem no novo systemn do go- ILS promoçües; o não se podendo, nas condi·
çües ltct,un.os em que o. Republica, por seus
verno e os principio~ n~lln. consagrados.
Vejamos si ostn dlsposiçiio da Carta de 24 represontnntos legítimos, procura esquecer
erros pns~ndos, no interes~e de sua pn.z o con·
de fevereiro foi cumprida.
O decreto de 3 de novembro de 1894, man- soiidaçiio, desconhecer ou amesquinhar os
dando promovor á etrectlvldade ·do posto os grandes serviços prestados pelo Exercito na
olllclaes nelle commlssionados. denunciou a manutenção drL ordem o gamntin. das institui·
cxistencla de uma classe de olficiaes que a çúes, julga a Commissiio de Mlll'inha e GuerIeglslaçiio vigente desconhece e, si duvida hn, ra do Senado preferivel aconselhar que sejam
app1•ovadn.• as promoções feitas por decreto
vejamos o que a respeito const•<. .
Os postos de Commlssiio foram ILUioJ•isados de 3 de novcmbJ'O, na conformldn.dc das dispela lei n. 1.246, de 28 de junho do IH65, posições que, om seguida, aprosentn em lilrma
quando a nece;,sid<lde de organlsnr corpos de de substitutivo ao pro,jccto OJ'a sujeito ao seu
pntJ•iotas pam a guerra do Paraguay impoz estudo.
esta medida aos Poderes Publicas.
Projecto n. !J4
Assim ti que no sou art. 5' § 4' nutOJ•isou
o Governo a con{et"ir durante a guerra JlDStos
de commiss,ro; n.utorlsnçiioplonn., pot• compreO Congresso Nacional decrotn.:
hender todos os postos da bior.~rchln militar. Art. I.• Os Alferes e 2" Tenentes promovimas por outro Indo re>tt•ictu quanto no tempo. dos f)Ql' •lecreto do 3 novembro tio 1894 e que
porquanto referiu-se no periodo da guerra
vc!'am esses postos per actos de brnvura,
contra o Paraguay, o mais aindiL por ter Rido obti
ou
serviços l'elevantos, serão 1\esdo já lnconsignado n<L lei qno fixou as forças de teJ'J'n cluidos,
por OJ•dom do antiguidade, nos quap!l.\'0. O OX0l'Cicio de l866 1\, ·1867.
dos corpos, como offectivos d.os mosrnos,
Na mesma lei se encontra no art. 7•' 11 dis- dros
mio n.ggrogados os qno excederem do respensa das habllltnçuos scientificns o mais con· tlcn
nu moro marcado no <lecroto n. 50 de
àlçõcs pnrtL o ttecessll, exigidas nos artigos 7·', pectivo
loJ
do
dezembro
ISSO. Os promovidos, po8' o 0" do Regulamento jó. cltodo do 31 de I'Õm, sem aqueUadodeclaraçilo,
soriio classlfioade marQO do 1851.
dos
om
dous
grupo•.
E, para que pudesse o Governo, sem dcmor<L,
prcmltLt' os sorvif;os tle guorrn., o nrt. o~ mnn· ~ I." Ao primol!·c grupo pertenccnlo os
que houvcJ•em satisfeito as exlgenclaa d~ I~·
ilou quo cssn. Joi vlgornsso desde logo.
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de promocues, excepto quanto li sargcnt.oncüo,
que ó dlsponslldiL,
_
~ 2. u Ao segundo ~rupo perteneorno os que
cn.i·ccm·cm do qwtlquoi' des:m.s exi:;encins,
mns, rlcpois de sn.tis1Uiti1S, :sOl'IIO t.rnnsfcridos,
JlDr por·turin 110 Mlnisterio da Guerrn, para o
primoiro gr·upo.
Art.2." Nas vago.s 1le nlfol'es,nas o.rmo.s do
cn.vallurht c infantaria, serão induirlos, por
antiguidade, os olflcinos do primeiro grupo,
constituindo motivo do prcterenciiL o curso
compiH!O da respectiva nr•ma, alllado li bua
con,fucta civil e militar.
Pnr·ogr•pho unlco. Conconcrüo tombem n
essos vogas os alferes alumnos habilitndos du
nccordo com os rogulo.men tos escolart..">S, c os
cadetes o iníin•iores tlo!i col•pos que houverem
satisfeito as oxigcncius 11n lei do promoçi'ics.
· Art. 3. 11 As vu.gn.s de 211 tenente de artillUt·
l'ia serüo exclusivamente preenchidas por•
alferes alumnos, c oatciaes ou pt•ucas de pret
com o curso theorico e pratico dc;t~t arm:>.
Al't. 4.• Decorridos cinco annos1ln promul·
gn~iio da presento lei, n~ promoções no exet·cito obodcccrilo ao estntuido no decreto do 5
do IOvercir·o de 1801, com as l'O:tLI•lccljüs,
quanto a intorsticio. marcadas n~t lei n.30 A.
de 30 de janeiro de I802.
. Art. 5.' l'ico. o Gover·no autorisado a tr~ms
ferir de uma para outro. nr•m"· sem per•da d•
antiguidade, os n.lf~ros ou 2~• tenentes que o
requet•erem, tendo em vista. as convenitmcin~
do serviço militar o as 11ptldões dos cnnd ldatas.
Art. 6.' Os nlfores e 2" tenenles promovidos a esses posto;, por decreto de 3 de novembro de 1894, perceberão s1jmente o soldo
e o. etapa, cmquanto niio Jbrem inclUidos
nos quadros dos corpos, como elrectivos.
Art. 7.' Süo revogadas as disposições cm
contrll.rio.
Sala das commissões, cm 25 de setembro
de 1895.-loao Nclva.-Almcitla !Jal'ruto,E. 1Vandenl<oii<.-Piros Fer~·ail'ct (voncido).Rasa JulliO>' (vencido).
N. 108-1805
A Commissüo de Finanças, tendo examinado a proposição 1la Camal'IL dos Depu tactos,
n. 41, de 1895, quo h'llr•anto a D. Laur•a Au·
gustu. de Moracs, viuvu do t.hesouroiro chL
Estrada do Ferro de Paulo Atfonso, u pensüo
de montepio assegurnd~ p1•Jo art. 31 do re·
guiamento approvado po1• dccroto n. 942, de
31 do outubr·o do 1890, independente da obri·gnção estabelecido. pelo § i" 1lo nrt, 14 do
·mesmo regulamento, verificou que u. Oijlissi'io
reln.tivn. ao mesmo purngt•nplJO niio t'oi devidn
a descuido do mal'ido da peticlonuriu, """!ln
enco.J•regado por parto do Governo do U•zet• o

.,I'

r•espcct.lvo desconto no pagamento da fo\lrn;
o, por assim ser, ~~ llo pnrccor quo o Senn(lo
adopte n refer•ldo. pr•oposiçilo.
SaliL dns Commissilos, 23 do outubro ele

IA05.-Cosla A:t·"Vado.- Ramiro /Jarccllo.~,
rcla.tor.-1. S. Rego Mello.-J. Juaquim. do
Sou.:a.-Moracs JJm·ros,-L. de BulhütJs,
N. 199- 1895

Foi presente 1i Commissiio de Finanças n.
proposlçfio n. S:l, de l8U5 do. Camaro. dos
Deputado.<, nu tor lsnndo no Poder Ex••cutivo,
pelo ~Jínisterl~ das Uclações Exteriores, o.
abertm•n do um credito cupploment~r de
lv:W08000 á verbo. n. l do nrt. 5" dn. lei
n. 2CG, do 24 de dezembro 1lo 1894.
Este ct•crlito c\ destinndo t\ preencher• deficionciiL vm•iflcud!L nns tres prlmeii•Its conslgnn,;ties tlu matel'lal dll l'dbricu. 111 do urt. 311
do ol'<:amento do 1895.
Polu demonstrnçüo diL Sccreto.rliL o pelo. r·epro,ontnçilo do Ministro no Presidente da
Republico. verifica-se que :
lla i" consignuçiio de 13:500$000, destinada
pnriL os rtns ahl indicados, j1i tlli despendida
lL quuntin de 12:·106.~140, sú restando uma.
l'(l:;er•vo. de I :003$BOo: qunndo ninda teem de
ser pngas ns vcrbns da tolha no Porteiro, rollttiv:.s n 5 mezes, 1iv1•es par•o. o. biblio·
thccu, onca.dernações, consumo de gnz du ..
r•nnto todo o nnno e outras muitas despezas
inborentos il Socrotnria, n.s quncs todas o
Ministro 01'\•a em 10:500$(100-quantia com
que deve ser reJ'orc;ndu. esta consignação;
Voritlcn-se que du. 2~t consignação, de ....
14:000$000, jri foi despendida a quantia de
12:RO:l.~IIIO, só restando umn reser•va de
l: 106$900, entretanto que Ihltn. :.indu p:L:;-ar
o. pubtimtr;l10 do expediente do2n somestt•e no
Diario Officiat. ns us~ignatura.s destes na im·
portnncia do l :584j;OOO, e us Colleçõos de Leis
c Decisões do Governo, despeza.s estas quo
exi:.;om um refm•ço orçado em 2:000$000 ;
Vet•lllca·so que. da terceira consignação, de
3:000$, ji\ lbí ·'despendidll a qu11ntia de
I :704$400 com a publicação de relator•ios
consulares no Diario Offici,ll, aó restando
umo. t•eserva do I :205.~000 ; entretanto, que
Ó preciso despender com a jlUbllcnçÜD dos l'e•
latorlos trimonsnes., dos consulos no Dim•io
Of!icial, o emavulso.po.ra 11 llel obsor•vn.ucia
do decreto n, 4 .258, ,de 30 de setem~ro de
18GB, visto que até ao presente só toem sido
publicados os l'elatorios nnnunes, precisando
puro. css• accreschno .uer dcspezus do um uecresci mo de verba ·or~auo em 7:000$, con·
Ior·mcj1i Ibl podido pam o Ol'çamonto futuro.
Estes tres t•ol'orr;o:nlns tt•es primeir•us con.
signn.cüos sommam a qunntin do 10:500$, pe.
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d!dB pelo Governo e j1i conce<lldn pela Cama.t•a.
A proposlto,informa o ministro que Psto nc·
cresci mo de deHpeza niio li1!'ÍL subir a dcspcza
tot<Ll do seu Ministerlo,no oxot·clcio cort•onto,
pois que em outms 1•ubricas havc:ril soldo
conshle1•a.vel.
Ass11n ó que na rubricu. 2" ha n. deduzit•
8! :000$, destlnu.dos a umu. !egoçiio o dou•
consulados nu. Chi nu.; 0:375$ pc1!1 suppressiio
do c •nsuhtdo de Nova Orlou.u•; 6:000$ pora
dous vlco-con•ules no Peru, que ni•o foi preciso nomeo.r, e outras qun.nths não P~'CJUmms
proveniontcs dn. gestiio Interina. de nlgumn~
Jegn.~~õos o consulndo3; e nn. rubric·n •1'', do
130:0110S (ouro), e<pcra gru.nde saldo por só
tm• dPspendido, n.t.ó 12 do sotemhro ultimo
06:971$119, no pns<o quo, no oxerclcio do
1894, despend,u-se 274:250$. Na rubricu. 7•,
do 290:000$ (ouro), só <lespcndou 09::~55$310,
hu.vendo aindn. cm ser a quantia do.,,
!OO:U4•18090, que, ntó ao fim do oxercicio,
pOllCtl. dt<dUCÇÜO so1I'r1~rá.,

Consignando co1n pt·nzel' a.s cconomins realisndaa pelo .\linistJ•o dos Rolaçõo.< Exterio·
l'es, ó a Comrnlssü.o de par,•cer CJU(j seja. n.pprovnda pelo Senado a propo;içilo da Cnmal'O.
ilos Deputados.
Sala das sossües cm 23 do outubro do
1805.-Co.<t« Jlocvado (Bar:io do J.adnrio),Jlfomc.'l Bm•J'OS, l'Blntor. -Ramil'O er,.celloq.

-J. Joaq1tim tlc Sou;a.-Campo.~ s.,uc.~.-J.
S, Rc.qo Mcllo. - Lco]Joltlo dv Bulltc:cs, r.om

t•estrlcções,

N, 200- l89õ

A Commiii.-.ü.o 1lo

.lustic:~

o Lcgisluciio offo·

I•eco n. Hegu(nte rE.!.Iacf;fi.o pn.l'n. 3·1 liiscuss1io

do Projecto do Senado n. 50, do ISO;;, que
rogulo. o. pl'ornoçiio dos juizos do Tribunal
Civil o Criminal :
·
O Congros·o Nllcionalt•eso\ve:
Art. !.• Os juize< do Trlbun11l Civil o Cri·
mina.! seriio promovidos por~ a Ci>rte do Ap·
pellnr;ilo por nntignidll•lo absoluta.
Art. 2. 11 [i'Jca extensiva. uos mombros da.
Cô1•te do ,\ppeliaçiio a •lisposiçilo !lo urt. 3U
do decreto n. B·l~. do li do outubro do 1890,
ontondluo nos tormos do nt•t, 75 d11 Constitui·
çiio Fodm•al.
·
At•t. 3. Fiet~m ·revogudo!l o a.rt. 22 do de·
ct•ol;o n. 1.o:JO, do 1·1 do novembro do 1800, o
m11is dlsposit;ues om contJ•nrio.
Sala. do< commiS>õos, 24 do outubro de !805,
11

- J. L. Crwlllo o CmiiJlOS.-JL CtJotho Rorlri...
pua.11,

·O llilr•. I!Oevm•ino Vleh•n-S<•. pra·
sldcnte, venho 1\ tribuun com o constrangi·

1895

231

mcnto que sempre mo acompanha, quando o
dovor o n lealdado do homem politico mo
obrigam a occupar-mo do questões Jocn.cs
(Juo niio estü.o, por as5lm dizer, sujeitas ú. do·
libornçiio diroct11 o immedh1tn rio Senado,
Venho, entretanto, Sr. presidente, roctifi·
cm• nlguns pontos, que foram o objecto da
nccusnçfio, ou pelo menos, da. censura que me
1Cz o illu~:~ti•o Sí~nu.dor, meu compr:mheiro de
roproscntaçiLo pelo Estado da Bahia, a quem
ho,ie, como sempre, sinto .. me disposto a. ti•ibutn.r a considm•:tcüo a. que tem jus.
S. Ex., cm um dus topico~ do sou discurso,

mani!Ustou-so cle:sttl maneiro.:
Ao orado!' foi trnnsmittido um despacho

telcgrnphico, no mesmo sentido que o do di·
rigi•'o no Presidente da Republica. o pelo
mesmo ciJndiio, que ó o cnvalhe!J•o a. quem o
sou companheiro de reprcsontllçiio foz bontom. com mois npparoncias do espirita do que •
fundo do justiça, allusües que não ~iio muito
consentaueos, com o •lccoro e n. gravidade que
devem rovc,tir os debates nesta Casu..
Sr. presidenta, estou certo do que, si o illust<·e Senador tivcsso ouvido as pala.vms,
que, na scssiio <lo <lia anterior áquolle em que
ti.l.llou S. Ex. fui obrigado n. p!'Olérlr, res;
pondcndo 110 illuslro Senndot• pelo Parunó,
não te•·in leito n injusl ir;a do attribuir-wo
uquillo que S. Ex. mo attribuo nesse topicb
dO SOU dil?CUl'SO,
Eu niio fiz absolutamente allusiio desairosa.
a quem qum• que fosso. O que disse, Sr. presitlcnte, nü.o J'oi po1· appm•cncia.<~ do o.~piritu,
porque atú na occasli•o niio mo lembro de
tor pruvocado o riso a nenhum dos membros
desta Casa; o que disso, tbi por espirita de
verdade, isto é, que o Governo assumido pelo
Sr. Ba1•iio de Geromo~bo no meu Estado, ora
tiio incolor, et•a. tii.o insipillo, ora tiio innocuo
mesmo nn. vida no1•mal dtt. Bn.hia, como os
Governos que se arrogam individues que
se oncontmm no< hospitaes, attribu!ndo-se
t'unccUe::~ do governadores, Monorcbas, Pl•esi•
dentes do RepulJlica, commandantes militu.res
e outt·n.~ funcçõo~ dosso genero. ·
Mo parece, pois, que não houve otfensa
nenhuma 1111 c~mparuçiio que fi: dos otfeltos
do um e outro governo.
QÚonto ao mais, Sr, presidente, eu julgo
couveniento ...
O S<t. VmmLJO DAMAzto-Peço a pu.lu.V!'a..
OS1t. SEvEtu~o Vmuu ... niio adduzir mais
uma. obset•vaçilo sobre semelhante quesllio.
0 Sn. Vmau,Jo O.ut,\Zto-Ent.iio paro que
trouxe-a bojo 1
0 S11. SEVEIUNO VIEIIU-V. Ex, foi· quem
mo obrigou a lil.zet· esta rcotitlcaçüo.
O Sn. Vmmr.ro DAMASto-Mas V. !lx. tam·
bem me dou ••ll•rtes,
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O Sn. SEVERINO VmmA-Limitoi·mo n fnzer
um appollo no illush•o Sonndor,
S. Ex. o seus amigos toem procurado nf.
fcot11r a poderes l'cde!'llO!i n questiio da logiti~
mirlndo dn nssomblón gm·nl dn Bahia.
Pois bom, ou convido o nobre Senador a
onvlclnr co•nmlgo os seus esforços para que
ossn legltlmidndo so apure em seus verdadeiros manancines, nas origens instituclonncs
do Poder Legislativo ; pnra quo clla seja
examinada e verificada nos documentos que
o.ttestom a mnnifestnçilo da ventado da maio·
ria dos eleitores rio meu E•tndo ; pnrn que o
poder juigndor decido. qunes silo os represen·
tantos do listadn da Bnhia nn sua nssemblóa
geral, escolhidos pelos votos d<L mniot•!a do
eleitoradobahiano.
,
·
Em tal terreno,Sr. prosi<lonto, eu o o portido
a que tenho a honra do pertencer não podo·
mos recolar a. justi~n.. que ~tgunrdo.mos mosmo como um dosn.ggra.vo perante a consciencia da Nação dos nleives e enlumnins dos nossos
adversarias.
Tenho dito.

O Sr, Vh•r;;Uio Dnmnodo waro
uma c:cplicaçiTo pos.'ioal) - N110 esperava que,

:I

depois de um dia de silencio guardado p••lo
honrado Senador. meu conterraneo, a respeito
das questões momentosas da Bnhin, viesse
hoje S. Ex. talinr novamente sobro o assumpto, tanto mais que, em apartes no discurso proferido pelo orndor, fizera S. Ex. n
devida roctiflcnçiio its expressões pubiicnrlns
pela Imprensa e particularmente no resumo

lido ~lo orador no Diario do Congresso, ex-

_:j

pressões olfensivns ao Presidente do Senado
elo Estndodn Bnhia, Barão do Geremoabo.
Essa surpreso do orador nccentuou-so com
o final do discurso que acaba de ser ouvido,
pedindo o sou !Ilustre preopinanto para ccs·
snt• o debate a respeito, aguardando-se a dcclsüo oompotonte.
Não havia necossidarle rio u<ar S. Ex. da
palavra po.rn fazer osso nppolio.
O orndor se reportnrh no Diario do Con!Jrcsso, por nüo ter tido occasião do ouvir o
seu collega na tJ•ibunn.
Mas em apartes proferidos por S. Ex.,
quando o ora•lor fnlltwn a respeito, apartes
que naturalmente não podlnm ou não costu·
mnm sot· incluidos, poc·quo é incumbido li este
trabalho no resumo respectivo, fol retirada
por S. Ex. qualquer otrema que Implicassom as pnlnvras nliusivns no digno cidadão,
ou antos, foi por S.Ex. negn.do que houvcBse

pronunciado ns expressões oJTonsivas que,
por Jarncntn.vel equivoco, a hnpronsa. 'rerrfs·
trou.
"
. Nestes teJ•"!os,, ~iio sen\ o ot•ndor quem inBJst.n, como nno 101 quem pJ•ovocou n. questão

ll.lnda l<ojo.

i~
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Está de nccordo com o que S. Ex. declarou
dosojar, quanto á convomoncla do cessarem
ns discussões estei'Ois, que não ndeo.ntam a.
questão, antes n desvirtuam, porque a roves·
tem do carnctor pessoal.
A solução dos negocias nctuaos da Bnhio.
devo ser resolvilla por quem do direito tem
competencia, que lhe rcconheccrnm expressamente ambns as Casas do Congresso: refe·
re-se 1\ hon!'Bda Cnmmlssiio Mixtn, á qual n
questão ,h\ este\ alfectn, o em cujo criterio,
imparcialidade e justiça o orador confia,
O Iii••, Vleente J\lncllndo- Sr.
presidente, os jornnes de hoje d110 noticia da
abertura rle um credito extt•nordinnrio para
ser entregue no Es~1do de Goynz, da quantia
do 300:00o.$ em virtude de leis votadas pelo
Congresso Nnclonnl. Vi as lois em que se
podia basear esse acto do Governo e por ellas
vi que o Governo carecia absolutamente do
nutorisnçüo iegislntivn para n prnticn de tal
neto.
·
o decreto n. 120, de 8 de novembro do
1892, que autorlsou o Poder Executivo a au·
xiilar com dinheiro os Estados de Goynz, Plauby, e Pnrnhyba, declarou em seu nrt. I'
(lê) : c E' o Poder Executivo autorisado, de
confot•midade com o nrt. 4" das disposições
tt•nnsitorins da Constituição, a abrir cre·
di tos cspociaes no excrcicio corrente.
Durante o oxercicio de 1892, essas qunn·
tias nüo foram entregues áquelles Estndos. No oxercicio do 1803, foi restaurada a
nutorisnção legislativa pelo clecreto n. 173 A,
do 10 do setembro do 1803. No citado decreto,
pnragraplto unico do art. I" encontro o seguinte (lê): • O subsidio nos Estados do Pi·
cmhy, Pnrnhybn o Goyaz será dlstrlbuido em
trcs prestaçocs do ogunl quantia a cada um

'·

dentro do cnn·ente cxcrcicio.-.

EV"identemente, Sr, Presidente, a autorisnção legislativa era pnrn que no exercicio de
1892, o, depois do rostaurndn por lei de 1803,
no exercício do 1803, o Governo subsidiasse
esses Estnclos com dita quantia.
Desde que o governo não o fez nos menelonfldos exorcicios, evidentemente cnduoou 11
nutorlsaçiio do Congresso o o Poder Executivo
não tinha absolutamente meios para poder
lilzer o pagamento a qualquer dos trcs Esta..
dos elo Goynz, Piaulty e Pnrnhyba.
Além disso, Sr. presidente, o decreto n.
173 A, do 10 do seto!'Jbt•o de 1893, no sou
art, 2" mclulu n obrcgaçilo, por parto dos
Estados subsidindos, de prestarem contns no
Congresso Nacional do modo por que haviam
empregado n quantia adiantndn,
O Sn. Co~r.no RonniOUI~s- Nüo podiam
prostat• contas antes de receber.

..,.
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0 Sn. VICENTE MACHADO- Nilo recouernm no Con~:resso Nacional I Nada so fez ; si
totalmente essn quant.la, mas recohoram uma nl::;um desses Estados que jó. receberam dJp!Lrte e nilo pre!!ttmun contos. AlitlM, ostu. nhoiro jli. prestou contas, tnes contns nua
questl\o 1lo nrt. 2n é nulla, pois o Gover- apparoeeram.
no niio podia mandar entrog:Lr no oxorclcio
do 1895 imp01·tancia al~uma a esses Estados, O Sa. CoEJ.JJO Ronruoua:s- Ainda não aca.·
pois tinham slilo votados os auxilias para os baram de receber.
exerclcios do 1892 e 1803.
0 Sa. VICENTE MACIIADO- Jit receberam
uma
certn importnncia e V. Ex. veja adisO Sn. LEITE OJTJCJCA - Podia, sim, seposição
do orçamento cm. vigor.
nhor. (Ba outros apartes.)
O Sa. COEI.JJO JtoomauEs- Hão de prestar
0 Sa, VICENTE MACHADO- Pois Ó para sa.
contaa no tlm.
ber que e•tou aqui fazendo perguntas.
0 Sn. VICENTE MACIIADO- Depo!sdeter•m
O SJt. LEoPOLDO DE BuLnõa:s - SI v. Ex.
recAbido
tudo 1
oxamlnas~e o orçamento actual havia de encentrar l1l ns disposições referentes a Ines 0 Sn. CoEJ.IIO RODRIGUES - Sim, senhor•
auxilias.
0 Sn. VICENTE MAORADO -Isto niio Ó COUB!l
0 SR. VICENTE MACHADO- As duns leis de ~ue se faça ques~io. porque hei de examique se referem no caso oRtilo aqui e eu me nar a resoiuçiio tegislativ~t, em que se pró·
tinselo nestas duas leis votadns pelo Con· rogam ns disposições destaa lois para o
grosso em 1802 e 1803,
•
exerciclo de 1895.
Os SRs. LEOI'OI.DO DE Bui.HOEs E LEITE Om- E' por Isso que vou mando.r ó. Meso. um requerimento.
CJCA diio apartes.
Vom ó. Meso., é lido, apolo.do e posto em
0 SR. VICENTE MACIJADO- Desde que niio rliscussiio o seguinte
fol utllisada a autorisaçiio por parte do
Governo nos exerclclos de 1892 e 1803, desRequerimento
appareceu oompletn.monte nqnel!a.
O Sa. La:opor.no DE BULIIOEs-Leia V. Ex a
lei do cxerciclo actual.
'
Reqnoir•o que ao Dr. Presidente da Republica,
intermedio do Minlsterio dJI. FaO Sn. LEITE E OJTICJCA- Eu responderei. zenda, por
se solicite intormaçiio si foi em vir·
0 Sa. VICENTE MACIIADO- E Ó para saber turle de disposições contidas nos decretos leque estou tiLzondo perguutus, pois estrunho gi•iatlvo n. 120 de 8 de novembro de 1892
essa. abertura de credito, estando funoclo- e n. 173 A de 10 de setembro de 1805 que
nan<lo o Congresso.
foi aberto o credito extraordinario de 300
Os SRS • COEI.IJO RODRIGUES E LEOPOLDO contos para serem entregues ao Esto.do de
Goyaz.
BuwüRs diio apartes.
O Sa. VIOENTE MACIÍADO - Nas aind~t ha Sala <lns sessões do Senado Federal, 24 de
o caso constante da let n. 173 A de 10 de outubro do 1895, 7" da Republica.- Vicente
setembro de 1803. Pelo que vejo, o nobre se. Machado,
nadar por Ooyaz diz que a nutm•izaçiio desta
lei foi renovada nas dtspo•iç<ies do orçamento
O ~··· :r~eite e Oltleten vigente. Pois bem ; dou de bo.rnto que no Sr. pr..,idento, apresso-me n responder ao re·
quel'imento do bonro.do senador pelo Paraná,
orçamento vigente esteja renovada, •.
esse requerimento envotve ~uestiio
0 St,, LEOPOLDO DE BULIJÕES - Dar de b"· porque
mais seril\ do que nquella que S. Ex. teve
rato, nii.o i ó certo.
em vist•, o.presentnndo-o ; envolve uma een·
O SJ,, VICENTE MACIJ,\no - Ató verlnc~tr. surl\ gruve feita ao governo JlOr violaçiio
nponns dou de barato que esteja renova1ln · do• leis de contabiltdade publtca. que niio
mas j1\ B!ltister. qu~<iquor 1los Estados, a que lhe permittenr abrir eroditos extrnordino.rios
Ao roJ'erem os subsi1Jios, os 11 isposi1.~ues do t\tnccionnndo o Congresso Nacional ou nos
nrt, 2" da lei, quo mondo. prestar contas interregnos, sem o.utoris~iio de lei anterior.
nu Congresso 'Nacional das quantias receNosso. censuro vae envolvida, tnlvez sem
bidns 1 Po•lia o Governo, o.ind11 o.dmlttlndo Intenção do honrado senador, o. quebra do
que tenha autorlsaçilo, ~tbrir credites ox- proposito manisl~stado poio Sr. Presidente da
traordln .rios partL pag~tmonto de q unntias Republica, de cumprir• restrictamente alei,
nté complet"r n somma da autorls~tçiio que multo principalmente naquillo que se refere
tove do Congresso. antas que da primeira ó.s desp01.11s publicas.
somma recebida tivessem, de ~tccordo com os E o alcance <lo ctfuito que a censura
termos da lei, prestado contns eascs Eatados do s. Ex. póde produr.iJ• ó este:- diante dns
l:iunudo
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dospozns cxtt•norrlina.rio.s do nosso orro.- ficçües em quo tomos vivido, occultnndo ao
monto, <lin.uto da. sitnnciío mclinrlr·osllo êm povo tL sit.mu;üo exactl~ cm quo se acham u.s
que so uchn. n repubHcn. f'}Unnto Us suns llnn.nças do puiz.
llnn~c.as, diante do o.lmlo do credito publico
Encontt•ei da parto do SJ•, Ministt•o da Fa·
mantlestado pelo cambio nos ultimas dias zendn. n. maior frnnquozn e a mniOl' hn.rmonin.
vir ainda. mn.is a nccusnçiío t~·anc:1. em umà. quanto 11 o;te piano de dizOl' a verdade tal
das cn.s11s do Cong'rosso, !lo qno o governo como ella ú, e de ot•gnnlsnr o areamento de
começa o. o.litstar-so do programmll que so nccot•do com ns necossldades do TlHlsom•o.
trnçou.
S. Ex. ahriu·mc sem resorvn u.lguma. os
livros
do Tltosout•o, o concordou commigo
Senhm•e•. cu aproveito n occnsiiio para rle·
cla.rnr no Sennrlo a necessidade absoluta e irn· que ou retirasse rlo I~ todos e quaesqnor ai·
presclndlvel, pura. honra da Ilepublica., do gnrismos, prtra. vit' trazei-os no Senado
que todos os bmzlleiro•. prlncipa.lmonte os Tenho esses algarismos arrolados, o o Se·
membros do ConA'l'Osso Nnciorutl, so congre- na.•lo comprehf.nderit. o mo•lo como a. Com·
guem em to1•no do governo, pn1•a conseg-uir mi.,[o do Finanças se l!esompenbou !ln
que e~le execute um progrnmma. tmçndo miss[o que lho foi dada., qUtmdo a. vir do·
com ~uo firme, o ten(lo como ant.epnro n. clm•11r no pa.lz o no mundo ln toiro a ver·
tro:1iQu.o honrosa que n.ureoln. o nome do dn.dP.ira situn.~ii.o das 1lrmnc;ns o o progrnmmo.
Sr. Presidente <ht Republico, " nocossidndo flo Govm·no : - nii.o au~mentn.r tt 1lividn.
absoluta. e imprescindivol do unirmos to•los cortm· dcspczn.s uo quo mr passivei, PI'Ocurar
os nossos esforços pnrn. que possumos con- recursos do modo n eq uilibJ•a.r o orçamento, e
vencei• o mundo inteil•o, espccinlmentc as mais quo tudo, cucnra.r desa.ssombradumonto
nações da Europa., com qur·m temos tmnsa.c· a. situaçiio, buscando os ruelas de resolvel·a..
ções, e os estrangeil'os residentes neste paiz, O mais dilflcil pat'll o Governo 11iio é cortar
de que n. àr·a dos ensaio:~ e 1lM oxpei'hmcias dcspezas, n[o é deixat• de fazer despezns
P";SSOU, quo n óra dos esbanjamentos tor· niio ot'(•nmeuta.ria.<, o mais difficil ó liquidar
mmou, o que hqjo o governo que dirige os o legado das adtninistl•açúe~ tmnsr1ctus.
destinos da nnçi\o, tendo receb1do o lo·•ndn Alndn agora acabo do recebot• inlilrma.çücs
ditncilimo,de 15. de.novombro, tAm o pt:'opo· qno me lltitavnm no Tbesouro Nacional, o
slto firme de llquular o passado, mos niio em que so verifica.... ·
nugmentar a divtdu para o futm•o.
o Sn. ..TaXo Cou.nEmo dú. um o.pn.rte .
. O1t:;n._ CosT.A AzE~·~no -Esse programma. O St<. LJ,:t·r~ E OITictcA- E' o passado,
810' 1L nao esta porreltn.menoe cmnpt•ido.
V. Ex. não pódo negai-o.
Os erro:-; são du todos nós, o Congresso NaO Su..JoÃo ConnEmo-compra.s do polvora
sem necessida•le 1
' cional concorreu ta.mbem pnrn. esta. sitnnçiio,
e direi mais, a culpa toda ú do Congresso
O Su. VJCr.NTE MACHADO- E do lanchas.
Nacional.
O Sn ~EtTr. E On·tctcA- 03 apartes dos o Srt. COEJ.UO U.ouJUGU&.;- Torlo., nüo.
l10nrndos senarloros lh.zom·me acredit.:ll' <JUe
S. Exs. teom nccusnçM:~ Fúrias u. dil'igil• ao O Sn.. CosT.\ Azg\'l~Do- Felizmente, nüO
governo por cxtl'nvio tlos dinheiros pl)o me nchu.vn.no CongresRo.
blloos.
O St<. LBIT~ 1~ O!t'ICICA- Pura provar aos
O Sn. JoXo CounEmo - SI tivessemos, .ià honrmlos Sena.doro~ que tenho l'rLzüo, qua.ndo
digo que o m•ds difllcil para o Governo <lll·
ns teria.mos fel to,
quldat• o lc~nllo dillloilimo que o passa.tlo lbe
O S~_t. LEITE E OtTICICA - Mns eu tiio, o 1ioixou, pr.S>o allil'llllll' no Senado do que
que stgnitlca.m esses :tpn.t•tcs, compr•a:i d(l const11 d!Ls intbt•muçücs que mo lilltavo.m, o
polvorn,, por um ludo, lanchas pot• outt·o, que ncaham do mo ser fornecidas.
qua.ndoJuStllmente estou alflt•ma.ndo ao Se' l'ot• ell:" v<~lo com •lodos olllcines quo tore·
nado que o pl'ogrammn. do Oovt•l'no é poupn.t• mos necessidade de elevar a verb•-exercicios
os dinhoiro_s publicos, cortar as 1lespezus pos- findos- de 800:000$. para O.UOD:000$000.
sivcts e nu.o aug-monttu• a divida pu.ru. o
0 StL. COSTA AZIWEUO-Misericordin I
futuro?
· Sr. presidente, sol, tenho r.1zües pnt·a O S~t. LEITE 1~ OtTICICA .•. apeznr do Consabei-o, e_ o Senado terli n exposição f1•anca ~rcsso te1• votado ha pouco• dias um credito
da situaçno •las ftnun(•os da. uepublicn, com de quatro mil o tanto>. contos par, pagar a
toda a v.~rda.de no parecet• quo em poucos 2.377 credores do. ·Estildo, que de>do 1891
llia.s sera apresentado sulJl'e o orcn.rncnto da. rccln.mn.vum o pttgu.uJ~uto dus l'espectlvus di·
fuze~da. ; tive, como reluto!' do pa.1~ccm•, a ne. vidas.
•", •'.
cess1dnde de estudar a veril1uioira situaç[o 0 S". COSTA AZEI'EDO-Muitos, credores do
da Repul•llca, pa.m acnunt• com o t•oglmen de quantias rninlma.s.
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-·---·--------·--------·------------O Sn. LEITE E OrriCICA-Sim, senhor, do

digno Sr.Prositlcntc do Sonu.do tem corrigido,
1101' moio de npplicacü.o rclitrictn. do urrm disd!J.(no do Estudo,
posiçiio do regimento nüo ndmitti11do que, nas
Tenho nqui a dcmonstraQiio fc!t~ po!o Thc· leio de ot• o. menta, s~ enxet•tcnJ disposições re·
souro, por ando so vê clat'l1mcnto que ~ im· vogMorius de outras leis,ou ueaugmentoou de
portn nela que devemos votar p~ra o oxorcicio dirninuiçü.o d~ vencimentos de fnnccionu.rios.
tio !805, na verba-Exercicios fintlos-sobo a O Stt. VrcE~'TE MACuAoo-0 que fez a Ca·
7.036:464$ quo com 4,000:000$ quo ,ió.,f,>ram muro. dos Srs. Peputlldos,
votndo;, eloVIl. 11 verbo. a ma~s da tmpor·
OSn. LElTE E OiTICtC,,-Entretanto, a Cn·
tancia do 1-1.000:000$000.
QuutoJ•ze rn!l contos l'opresent,:cm ~ sommn ma.ra. dos Srs. Deputados, pelo seu reg1mcnto
tem o direito de 1i>zel·o, e os orçamentos
que o governo 1111. de paga~· em ISOG.
Pos•o u•l!antar no ~ono.do quo o m•çamento chegam no Senado augmcntndos com di·
do Mlnistol•io da Fuzend11, vindo da Cnmura versas creru;õcs de lognrcs, com a.ugmentos de
dos Senlwrcs Deput~•1<lS, com ~ VOJ'bll <1e vencimentos o atú cum convcl'liÕes de jornacs
117,000:000$ destinada ~ todos os respectivos e snlarios em ot•denados.
Nós procuramos cort•igir ~Moto ú passivei;
serviços, ob1•igo. o governo u. pagar, no to ..
oo.nte o. divitlas do E-tado- ,juros, timortisa· mus o facto oque, quando Ulnll dísposlção de
'JÜ.O, etc,, o. qunntin. de 0~.000:000$, e rno.is lei, impt•oprio.mente,iJ incluída no orçamento,
quo - 11 commis>[O do HnnnçllS d() Senado, niio ha meio dq revogai· a, porque 6 disposi·
querendo cori•igír n rlcçU:o quo csto í'Lign.rísmo çiio •le lei para todos o.; SI!US e!\'eitos.
represento, teve necessidade de elevar essa Sr. presidente, o eup:nno do honrutlo Senador cs1il em S. Ex. nao ter lido a dispo·
verba o JOS.OOO:OU0$000!
O orçamento ha rle vir o ha de se vet•ifioor si~l\o da lei .• ,
que islo ó exacto : J1a de vü· ao Senado 11 ex· O Srt. LEoror,uo DE Bur.uües - Niio tel·a
pressü.o rco.l dos !hctos, :po.ro. que não ccmti- estudn.r.lo, antes Ulj fuzer o. censura..
nuemos n. ser íllUtli<los,
Mas, St•. presidente, apcz:w do todo esta O Sr,, LI~LT~ " 0!1'JCICA, •• úe 2•1 •lc dezem·
contmrlctlrlt1o. o go'Verno cstit. no pro-posi to llu hro de 1894, a lal do or<;amento rtue regula
cumpi·ir• cstl'ictamcntn tLS lois do Cougres•o us despcza:-; dü col'rente e:<Bl'Cicio, que. n~
Nu.ciono.l,niin su n.ru....;tu.1• d11.s disposições tlellns. o.t•L U'\ n. 7, estnbnleco claramente o sede gastar ~'iÓ o quo 1'01' necess11rio, ntim do nü.o guinte (16) :
o.volumnNo a divida publica,
•E' o Governo autori>ndo : A entregar no
O honrrtdo SennciO!' tmr. um requerimento Estado deGoyaz a qunntio. de 300:000$, resto
evidentemenle do opposi<;iio a eoto pi'O· do auxilio que ao mesmo foi concedido por
gru.mma., u.llm do quobn.Lt• a. conUanca. que o lei do 10 do setembro t!e 1893, salvo ~ hY·
governo pos~n. n.lc.a.nça.t• por ibso.
potllcsc do nrt. 2'\ pil.l"J.grn.p1to unico, dn.
Peço pm·mi>~ão no nohr·e Scm•d01·pnra dizer mesma. lei, abrindo pa.1·u. isso o necessario
n ~. Ex. q11e o requerimento, que S. Ex. credito.»
1\lrmulf!u, ó inopportuno, poJ•que a consUI'n, O S~:. Vtcr.~T~ MACIIAoo dú um aparto.
que el!e involve o improl!ci!enw.
O ltotll'tt<lo Senodor estudou ns disposições o s". LEn·~ E OITJCIC;'- o que V, Ex.
d~ lei que mandou auxiliar os Estados com niio púue tnzer ti revogn1• uma di~posiçl\o de
oil para umu. censul.'o. no goV'Cl'no.
diversns importnncio.s '?
Po1· estas di8POsiçücs, do f~tcto, o governo O >u. LEoroLno DE DuLnú~<s - O que sur··
nno poderio o.bril' creditO OXtl'l\Ol'dÍOOl'iO, prehendo ti o lacto do nobre Senador, que fez
desde qua nlio tinha n.utoriençfio.
a censum, desconhecer a loi do orçamento !
Mos, S. l~x. deixou do consultar a lei, que O Stt. VtcE~TE M.,CilADo d~ outro npnrtc.
rega o exez•cicio da !SJJ.:í, onl.lc o acto do g~
O SR. LEJTI~ E OtTICtcA- Perdão, !1S <1iS·
Ve1·no cst" rranC!lmente aosento.
po;içiles de let se npplicum de nccordo com
· O S~:. Vtc~>~TE M.,c!l.WO - Umn dispo· o que el!as dotermiw•m.
siçilo do lol nüu se revoga .})01' umu. dis... .E>'" di>i•oslçao do lel t•evo~a nló qunes·
JWSI<;iio tt-nnsltoi'io. no or~o.mcnta.
quer outras dioFosiçOcs. que mandassem niio
O Slt. LEITE E OiTICIC.\-AS !eis de tlespozus ontrcgat• o resto do auxilio, sinao por melo
\'atum-so no orç1unento.
de prc•t~tçâo de contas, porque estr• manda
E, ainda quundo " Jll'Oposi~ão de V, Ex, }>OSJLivameulu ~ntrogal' a jmporlnncln.'.
·1i sso ''erdudolru.. n ccmmra nU.o ó o.o nobro Sr. IW(•sillcnto, uós vimos que u. accusa.çü.o,
Senu.t.lor arguir, quo mlu 11~1lo rovog111' umo. quo o honrado Sennolot• acnb~ de fuzer uo
disposlçiio de• lei,
Uoverno, nüo se t•etlH•iu slnüo o.o pn.ssado, ao
E' verdt\do quo no CungroRso Nacidnnl, legado quo o Governo J'Ocobeu n. !5 de novemtem·so udoptado 11 pl'<~Xo, 'I'"'• loll•monto, o bro do 18~·1, us dilliculdnde; que ollo encontrn
qunntíns minhntts, o quo niio ó protH·ío o
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n liquidação deste legado, pnra o que

O Sn. CurusTJANO OTTONJ - Ouvi cllar esse

aolur-se adiantada a hora do expedlen te.
Pedi a palavra para justificar um aparte
que !lei ao honrado Senador pelo Ceari\, que
co10o todos sabem é um politico agitador.
f) SR, JoÃo Conv~rno-Jacoblno.
O SR, CosTA AzEVEDO-Jacobino diz s, Ex.
O SR, Jo.\o ConnEmo - Sou tudo quanto
q11izorem ,
0 Sr<, COSTA AZEVEDO-S. BlC. ao attender
~s pondernçiles do honrado Sena•lor pelas AlagClllS (Mendo bem saliente o programmo do

niio conviria dizer assim do publico ao Congresso.
O Sn. CosTA AZEVEDO- Ainda mesmo ha·
vendo, niio seria justiftcavel esse começo de
preparativos para a acção bclllca, porque
realmente não se põdo empregar esse melo
nessas questões que actualmente agitam-se
e qu" referem-se JÍ vlolencla emP,rega•la pelo
governo lnglez,apossan•lo-se da !lha da Trin·
dada ...
0 Sn. CoE!JIO RODRIOUES - Não creio que
seja poro fazer guerra i\ Inglaterra.
0 Sn. COSTA AZEVEDO .. ,e B vlolencla dos
francozes nos terrenos contestados do territorio do Amapi\,
Não, sr. presidente, o ndo apoiado tem razão de sor; fui forçado ~ dal·o porque não
ha muitos dias aqui, com o coração aberto,
eu dei ~ entAJnder que tlnlia conscienola de
que a advocacia. administrativa levantarB·se
outra w•z altaneira para prejudicar os credites do Governo da Republica iniciado em 15
de novembro do n.nno possarto.
.
No Paiz todos sabem os desastres havidos
om alguns rlos Governos a.o tempo da. mono.rchia ej1\ qu~ndo o Br·o.zll repubhc~. quando
se EJspallmva. que a ddvocacia administrativa
dominava algumas das administrações dos
diversos Minlsterlos.
Eu disse aqui que quando os jornn.es accu·
Rn.vam o Governo de então, eu me alegra'VIl,
porque a minha nature?.a à, tem sido e ha de
sor sempre, contra todos os empreiiendimentos do assaltos Indevidos no Thosouro
Nacional.
Niio podin pois, turtor·mo a dar força ao
aparte do honrado Sen~dor pelo Ceará.,,
O SR. Jo;to ConnKIIW- Multo obrigado.
O Sn. CosTA AzEVEDO .•. porque o. minha
convicção ó que realmente o aparte procede;
não havia necessidade desta compra avultada
do pcivorn, nem nos podl~mos atirar lmmediotamonto em lucta porque a Constituição
o prohlbo.
.. ·..
Antes de uma declaração do:guerra previdontemonte, a Constltulçito mando. recorrer
aos bons omclos ele algumo. no.çllo n.mlgo..
Que pressn., pois, fciessr• que o Almirante
Ministro e Sor.retiLr!o fie Rslado na gerencla
da admlnlstr•açiio d~ Marinha teve, para
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)IO(]e n bonovolencln. o concurso de todos os n.lgarismo.
me111bros do Congresso, atlm do quo o ~tu
0 Srt. CosTA AZEVEDO-Pergunto: com que
:xllJom, porque nisto está compr•omuttld~t a fim,
par~ que osto wrparln ~tirado sobre ~s
lronradaRepubllca. (1lluilo ham; muitobam,)
arcas Ji> vnzlas do Thosouro da Unliio 1
Ha nuvens c~rrcgadns nos bOrlsontes da
O Sr, Co•ta• Azevedo- Sr. pre- politic~ externa da Republica Brazileira1
sidente, muito poucas palavras direi por 0 Sn. COELIIO RODRIGUES-E, quando boja,

l>l'esldente cl11. Republica, r• e ser economioo c
nt1o 9ns1ar sina o o indi.çpcnsavcl pa.ra manter

regularmon te os serviços do administração

S. Ex. deu uma nota dissonante, declarando
qlle Iravia se gasto, ao menos, tal devo s.r n.

hltorpretaçiio do que disse, que tinha se gasto
quiiSI q uo Inutilmente ou sem razão de ser
Olllllma compra extrnordlnarln. de polvora
PILI'Il a repartição dn Mnrinho..
·
D~i umapoiadoo bem conscientcmento:assim
vi Ilha robustercer, com razilo, com fundamento. Ulllll- censura levantada n& outro. Caso. do
(o!Jgresso Naclonnl por urn Deputado tambem
.alfltulor, re: resentanto de um dos ~istrl
<tos d11. capital federal, que mo pormittirão
4lecllnar o nome, o Sr. José Carlos de ear-vaJir~.

~alme11te lito é um fucto, porque eu acn.'llol de ler a.dous ou tres dias, no expediente
pubil~ilO no JJiario Of!icial, do so haver del:~r.tiii:m<lo a hla do alguns navios dn nossa
esq111Ldrapara um certo ponto do Interior do.
biilia de Guo.nabara, para receber as cargas
rle ]IOlvoro. vimlas ha pouco, comprada 1ie um
ooodo }lreclpitndo, que di• direito a so critlr.ar
ilo 81Jtc do Ministro da Marinha, que assim
llllfrlnge o programrnn do lronrado Presidente
''" .llepubllcn.
0 SR, Jo:\o ConDEIRO - Apoiado,
0 SR., COSTA AZEV!Wo- ()om que fim, que
ja:ut!Ocnç.õo póde dar-se a uma compra tilo
a-volumada de polvora na sltuo.çilo presente 1
O Sn. CrmJSTIANo OrroNJ- Anda por
ROO: 11001(){)0,
O Srt. CosTA Azmnmo - Diz o hom'lldo
Rena•lor, ~onornn•lo representante do Es~•do
de Minas Oerac.•, quo suppüe ter Ido 1\ avnl·
u..i~~or;unnlla de 81!0:000$000.

.,

i

'

SESSÃO 1114

24

DB OUTUBRO OB

1895

237

fllzero contracto que produziu essn. remess~ trnr,iio da Marinha advocacia administrativa,
de polvorn 1
por muito honrado que scj11 o Ministro,
o Sn. GOMES Dili CASTRO - NiiO é ello, ú o O Si<. L~I1'E Iii OITICICA.-Esta accusaçiio de
Presidente da Republica.
V. Ex. devo terminar por um pedido do ln·
0 Sn. COSTA AZEVEDO - Permitt~ V. Ex. (brmnçóes. Si V· Ex. niio Ofizer eu Othço,
que diga, que tem sid~ ess~s sempre.'"' mi· nppellu para si.
nbas exprossiles. Eu JIÍ. diSse que nao co- O SR. CoSTA. AZEVEDO-O Mintstro }lrecisa
nbecin Ministros, que era o Presidente da mandar explicações. Eu direi 11. V. E"x. que
Republico a 9ue~ devemos dirigir todas as si niio faço o requerimento de lnformacões,
cmnsuras ; nao I\IJO pois...
niio é porque não tonhn a coragem de onll'enO sn. GOMES Dili CASTRO-Nilo disse isto.
tar os Ministros, d~ enfrentar o Presidente
da Republica; mas sim porque sei que quaeo0 SR. CoSTA AZEVEDO •. · de deolinnr para qnm· que sejnm as intormnções, para justift·
outro a rosponen.bllldade le~al, mas tiio 'ó· caro acw o dar prova pleno. do sua noccsslmento a legal paro o Chefe do Poder Exc· dado, nilo n.lternr1i minha eonvioçiio; não ll:O·
cutivo.
S E
• dorei pois cclhor resultado algum do utUiMIIS estou convenci<1o •1e qu" • 'x. nac dnde.
tem conhecimento do facto, e nem pódo o
Chefe do Poder Executivo da Republica ter O Sn. LEITE E 0ITICIOA-MIIS ó que a deconhecimento do todos os uctos que se desen- nuncia do V. Ex. sobre estes factos tem um
rolam nos diversos Mmsterlos.
grnn•lo c!Teito e a deresa serviria para des0 Sn. GoMJiis DE c.~..-rno-Por este systema truil·u.
pódo.
. O Sn. Co~A. AZEVJ:oo-Permitta que lhe
o Sn. CosTA AZEVEDO- Eis o. rn.ziio P?r diga que naoftzdenuncia.
que ou niio sou adopto do systema, que VeJO O Sn. Lli:ITE E 0ITicicA-A censura nessas
tão calorosamente desejado que continúe n questões equivale n. denuueia.
act1;1n.r na minha Patria ; eu quero a respon· o Sit. CosTA. AZEVEDO-Eu lho respando:
sab!lldade dos Secretn~ios do Estado, ~pon- quando nessaépocada advocacia admlnfstrati·
so.b11ldade ~lfeetiva, nao quero esea ficçao de va no Governo Provisorio, quem poderia buareoponsablhdnde.
caruma prova caual de que ella exlstla1 EnO Sn. S!VIIiRINO VIEII\A.-Niio ha ftcciio no· trotanto esteve sempre altaneiro, impondo-se
nhuma nisto,
por todo o Paiz do um modo de todo immoral,
O Sa. CosTA. AzltVEDO- Como niio 1 Pro· o 811.. LEITE E OITICIOA-Maso requcrimentlca.m 011 Secretarias do Est'!"lo qUa)ltas arbl- to de informações ó justamente o melo para
trariedados querem e se diz depois -ser~ eonheoer-se a verdade.
responsavo!s eol).functamente com o Pres•· o Sit. CosTA. AZEVEDO-Nem S. Ex. cem
dente rla. Repubhca-E! quem vu.e processar 0 toda a. sua actividade, alliada colll a illustraPresidente da, Repulohca 1
_ çiio que todos lhe reoonbecmmos, noderil' aiEu quero 1111ber qual a Cai~Il;r& dos Dep'! cançar meios do fazer a verdade, obter ore·
lados que se levantará com fa~Illdado (e '"!ria soltado que deeqja.
obrlgn.ila a levantar-se quwn to•los os d111S)
_
para chamar ~ eontas, ouo processo rcoular, o . O S!t. COELIIO ~ODI;tiGUEB-Emquanto nao
chefe do Poder Ex~cutlvo 1
t1ve1·mos a p•·ovaJuri<lica, appliquemos ovoSeria verdadeiramento trazer a nnarcllia mitorio jur1dico.
em todos os serviços da Republica; diversa- o Sit. LRITE 2 0ITICIOA-Nas o Senado e o
mente si cada um dos Mln.lstros fosse rosp~n- Palz que lê, seriio osj ulr.ea.
savel pelos actoe que pratu:ll!lse, succoderi~. O Sn. CosTA. AzEvEno-Maa jó. vlllo que o
Si como disse, no tempo d~ !Don~rch•a sr. Presi•lente. está me olhando como que
havia dlfllculdndo de trazer os Ministros. que me disando que a hora os\(\ terminada; e ou
eram realmente respoosaveis, a rospondor nunca deixo de obedecer-lhe porque vejo a
perante os juizes :P.!!' seus actos tidos como ccrrecciio com que sempre prooede em su1111
crlmlnosoe, OSIM d•fficnldadco avolumam-se deliberações, no que se revela venlnde!ro
desde que o processo deve aer Instaurado, cumpridor da lei e elo regimento interno.
depois de ser julga•lo o chefe do Poder Ex· Devo, pcis, sentar-me com a dec!araçíi.o
ecutlvo.
·
!'rancn de que )ulgo impossivel buscar provas
Mas, voltarei ii quostiio, que me obrigou a sobre advocac1a "dministrativa que jó. existe
pedir a palavra sOI)l o querer.
com a t·csponsn.bilidndo Legal do chore do ExO Jlwto de que se trata, Sr, presidente, 6 ecutivo, e moral de alguns do seus agentes
lll&ia uma prova de que temoe no. admlnis- superiores •••
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0 Stt. FRANCISCO MMIIADo-Apolndo.
O Sn. CosTA Azr.:vEno ... <too nüo deixam
vost.igios.
O Stt. COEWO Roomou'"~-Do qnasi todos.
o Sn. CosTA. A~!·!Ytwo-0.:; factos clornonstrn.m essa oxisloncin, e, JlOl' isto. S. Ex. o
llom•ado Senndor pm• Alngôn.R, que mo deu
nl~uns apn.t·to~. mo dlr;t porque nutm•iHOU·:IO
essa compr~t de 800:000.~ llo polvo!'" ; o como
so ax.pllca n. mcsmn. corr'rpi'IL ua.s circnmstn.n·
clns actuaos da Rcpubhc<t, qno n;"io tom do
currenta. 1·com iními~os, nom pt•oximnmont.o,
.nem por muito tampo, nindn. a. vit•.
Cotno cxplicnr..su isto, mesmo porque lm
pouco o Governo pediu Hill credito oxtl'll·

:

·''

0 Sn. COSTA Az~vreoo-.Jrl aprc.•cntol um
aqui ...
O SJt .•Jo.\o Conn1mw- B cn.hiu.
O Sr:. LEITI~ ~ Ot1'1CICA-... n peço n v. Ex.
fJI!C conRulte o Sonn~o si mo concedo cinco
1111nutos do proro.~nt}UO da. hot·n elo ox.pcrlicnto
P~l'a. ~':\se fhn, ]10\CI\Incnto pam.. scl' Ilda o sn·
JCJto a dlscu.~:to o mou reqnol'trncntu.
O ~!i;;•. ].">a•i:!JHi4]üllf.(.'J- Sr'r Jl(rrlo lm Vúl'
Pl'Ol'Og'lu;n.o 1l:t l1ora. do oxpedlonto pnr1t a

contlnunçii.o da tlisaussiio clo roquorimonl.o do
S1•. Sonndnr Viconto ~'lnclnulo. Som sut• onem·r1ula. o:itn mn.t.er•ia, nenhuma outra. pállo
ser olüect.o !lo tllscmsfto.
ordinnrlo pn!'a e•lilleiLl' pn ióes do polvom, Os,.. t.EtTI~ r~ On·wroA ~ulz apcnns •lei·
nllm do 11oder rosgormrdnl·!t,. H.i pm·vmll.tlriL xm• :mlient,o flUO dr~t\in.va litzcn• o r•oqncribonvosso nccessldnúo de nclqlllrll·u..
mcut;o parn quo vicssom as iuJill'UlflÇôos.
O Sn. WANPENKOLK-Nn Cnmnm ,já se ex- o Sn. Sr~vmruNo Vmm.,- Pudo litzoJ.o cm
plicou isto.
outra occasiilo.
O Slt. Cm:n'A A?.EYEDn - Pois peJc-so crc~
ditos, u.ind:1 hn. pouco, c qunndo tlli.o h1t 11111 !-:t'l
ORDE~! DO DIA
Jlolol. j(l eo abarrota a nllminlstr•ll,;liO com
polvoia., quando nilo tom onde a deposit:tJ•,
sendo por• isso. ohrigndo n deposl tlll·n lltn EntJ•Jt cm 3' diseussito, à som deb:lto nppro·
nn.vios quo nito tiã.o propt'!cs para cs~r· tlrn 'l vnrl:~ o sewlo adopt:tda ,•nc sm• sublllot,tidn. :t
Isto, olóm do prrjudlcnr enormemente o saucção pt•oslclcucinl, a prnposi~;:to ela Cnuml'.t
Thcsouro do. União, c::utm certas dcscoutln.n~ tl s Doputrvlo; n. ot. do 180:í. quo Hlltoris,, o
A'Ovm•no n. abt•h•, no uctua.l oxel'cielo llnanceiças.
Entendo tAnto di~cr no inlor•osso da RepU· 1'0. 110 Miníst.ot•io dtL .Ju~t1ça. o Nr:.{oclos Jnteblico. : do duns uma. ou o Ministr·o rui.o tem rloros, o
to supplcmontnr•d:t impo1•tancil\
consciencitt do cx.m·cicio dasfttncr:õos co1n quo elo S00:22li$010. do~tin:Ldo {L~ verb.'l."l 5, 7, O,
o investiu o Prosidont.o dn ltopuhlicn, ou o II. 13. Hl, 20, 21, ~2. 2i. :!8, 38, :io ll 41 do
Ministro por sua naturc~a fraca niio {llído li· nrt. 2" da Joi n. 21JO do ·24 do dc~cmbro de
vraNo das malhas com que os osportJ~Ihúos 18!14.
so.bem nt.trnhil' os homons menos oxpLwimcn~ SognCl·S~ om 2·• discussão com o pnrccot• d/\
da Commissilo do Mur·mlm o Ouorrn n propo·
tados.
Nilo; oS r. prosidcnt.c da RnJlublicn j:'• de- 11içiiu dn. rnostmt Cnumt'íl n. 82, elo 1805, quo
v lo. snbcr disso, pois qno um Deputado hiLVin disponslt clns oxi~encins rc:..''ltlnrucmtnres parn.
feito conaurn sobre esta mesmo. compr·a nvul- n lniLtl·icltll\. no nnno vindoltro, dos Hlumnos
tada do pol vom.
dn. Escola Milit.rw dcstB Citpltn.l, dosli;;ados
l'oi lcvantndacssn. quostiio; o um oul.ro De· dosso ost1Lbolccimonto do ensino, no cot'l'entc
putnllo amigo do Minl•tro fo~ oJovlll-a i• cantiL auno,por motivo do disciplina.
âc idéns do opposi~i\o como se podeS<o haver
pa1•tido cm quostões de dinheiros da Repu- O l!ii1•. Coelho Roch•l:.:;ueto - E'
bllcn, c que ilisom respeito it bonornbilidnde in"'P''mvcl d" fuculd!Lde legislati vn n do crida u.dmini:~trn.cii.o. (.lfm'co bem ; muito !Jcm.) tie~u• o 11 eritic" do qmtsi todos os netos do
governo, comprohendondo·se como tal todos
Fica. a dlscussúo ndindn poJa hom.
os agentes d11 n.utor!•lnde publica.. versa. quo.si
O Sr. Lelt.o o Oith,icm (pelo oJ'• somp1•o subr~ tres questões: a primcil'oL thooilcm)-St•. presidente, depois da aecusnçüo J•lcn,IL se~uuda theor·lcu e pl'llticn o a toreelrn
grn.va o seria que o bonrnLio Senador paio exolusivumente pratica •.
Amnzonas acnbn do Je\'antar no ~rinisl.ro da Vne llLZor npplicn~iio dessa regM :i propo·
Marinha. decl:>mndo que ha nd,·ocacin admi· slci\o dn outm Cn.sn rio Congr•oso, n. 8~ deste
anno invcrt,·ndo" ordem dllS questões. por·
nistrn.tiva naquolle minister•io •••
que. nindu dos~~ vez, a inversão da ordem
O Sr:. CosTA Az&n:no- Jil n fiz lm dias.
<los factores nüo nlteru o producto •
O Sn. LlttTE E O!Tlctc,,- ... considero do . ~uppondo 11 compctenciu do congresso par,,
necessidade fazer meu o requerimento quo rmclu1• c, !A med da. eoneurrentemente com o.
s. Ex. não quiz for·mulnr ...
que o§ 4" do art. 48 da Constltuiçilo confere

'"'"'li

I'

SESSÃO E~l

.,

24

DE OUTUBRO DE

110 Presidente da Republica, o attondendo no
Jacto quo a deter·mlnou, o orndor pen•a quo
seria inconvcnicnto o. inicin.tivn. t.Jo prim 11 il'o,
porque importn umn rMcçrro contrn o neto do
podct• concurrento, cn,hL hnrmonin. in .. umbc n.
todos os outros respeitar, na cnnl'ormidrulc do
nrt. 15 dn Constituição Fcdcrnl.
Mns olla nilo é sómcntc inconvenionto, é ntó
contra indicndrt., pcrquo o governo tem por
netos reiterados nttendido n um cento do
nlumnoR, a quem podia aproveitar o projecto,
consitlcrando oquitntlvnmcnto ns condiçÕl'S do
cada. um o o que ato agora. dovio. pnrcccr
cquidu.de, parccel'IL do ugora pDl' dcn.nto fl·ll·
queziL. e por !soo mesmo incompnlivel com n
dlgnitlntlo rlo Poder 1\JCQcntivo.
Ainrlo. mais , a merhda em qncsWo é
lnopportnnn, porque, npr sontndn lrn muitos
mezcs, sómcnta velo iL tona. dopois elo. rcgeiçii.o da. n.mnist\n. vot:L•ln. pelo Semulo o como
resposta no ponsnrnont.o, que olle J•ovelnu,
por VfLT'ills vezes, do pôr termo n. ~ucrt•a. d·
vil, reduzindo n. perpetuo silencio oR thcto~ <lo·
lorosos, queoccorrernm dur•mt.o eU~.
lnopportum• lo! ella mais umtt vez
por ter surgitlo nos fins do uma se~undn
prorognçiio, quando alndn. est<1o ntru.znrlus ns
leis do meios cuja conclusão ningucm pódo
provar r•reeiBI•m'onto qunndo t.oriL lugar.
Todn.vio.~niio süo n inconveniencia o n inOJl·
portunidndo os maiores defeito• dtt propoKi·
ção da Camnrn, cujo ponto mrtis vulneravcl ri
o dtL ílle~itlmidt>de.
Aprendeu desde os bnncosdn Faculdade do
Direito e repetiu multas vezes dtL ca• 1elra que
cpoder não se presume, ou ó cxpr,sso na lui
ou não existe• o que esta regra nppli•n·•e a
todos ellcs, inclusive o legislativo, onda não
ó 110 mesmo tempo constituinte, como t\ na
ln~IMorrn,

Pois bom, examinando um por um, todos
os§§ dos nrts. 34 o :J5, niio encontrou no·
nhum<L disposição, cm que •e podcsso fundur
esta proposição o lmpugnarín por isso n sun
entrada na ordem dos trabalhos, se niio sou·
bcsse que os pJ•ece•lentcs sómcnto consldernm
o art. 70 do regimento applicnvol nos projc·
ctos do Senndo,
.
Teve a idótL de Incluir a mataria no
§§ 33 do art. 34, como desenvolvimento do
algumas das nttribuiçües dos poderes consti
tmdos; mas <Linda assim era preciso procurar
a nttribuiçuo correSDondonto, que su poderia
ser n do § 4• do nrt. 48, e esso mesmo ó ínconclliaTel com a doutrina do projecto •la Ca·
mnra, porque por ella a compotancia na
ospcclo ó uxclusivll rlo Podr·r Executivo.
Só ficou-lho, portl\nto, o recurso do incluir
o neto do outra casn do Congresso nns duns
palavrns do § 27 do art. 34 o consirlm•al-o
amnistia.
Com c1feito, pela sua genornlldndo n pt•o.
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posição ó mais real do que pessoal; pelo seu
IIm ó mnis do que umn lei o pela sua retro·
nctlvidndo só pódc sm· umn amnistia.
E' mesmo um l'ouco mnis porq no, dó. corno
co.ssndns as not.ns r1os nlumnos, a que se re·
fera. como si nm decreto ~nnullasse o facto
ou lbs,o dirigido "uma pcosoa de ouedienci~
indiscutivel.
F>!tn idó11 pnrccc·lho confirmada por outrns
cont~idcrnçües:

Em primeiro lagar n. Camnrn. só multo a
cu:;to c IL contragosto cedeu a.o Governo n.
nmnlst.ia·lilrrcto quo o Senado homolo"OU ro·
signando-~o. como si níio podasse obter' mn.is.
Em segundo Iognr•, porque ~ó teve ando.·
mcnto depois da amnistia e cm terceiro, por·
que vimos ninda ha pouco a oln.st!chlndo que
11 Comam dil. no § 27 do art. 34, votllndo corno
nmni8tia um acto que puno o dcsnmra o arn·
nistindo, no mesmo tempo, que usurpn uma.
llttrlbui~ão privativo. do Presidente da Repu·
blica e v rola mnis quatro drsposiçücs cxpres·
sas dn. Const,iutçiio Federn.l.
Si o Senado "pprovnsse n medida não hnvi:~
meio ric rcstnbelecer nqucllas disposições con·
stitucionnes violadnR por cl!:t,porquo nenhum
dos scu:1 agraciados protestaria contrn. n.
mcsm:• c o l'octer ,Judiciaria só crnhcco da
inconstitucinnalidndo do. lei, por meio de
reci<Lrnacíio das p~rtcs offcndidas.
Isto é tnals uma razão para quo a proposiçiLO SP.ia f('jmtnda in timitttJ.
O senado precisa do zelar mais sun.s nttri·
huiçiies contra u.s invnsties reiteradas da. outra C11mara que viio Jl'"ndo cndn vez mais
frequentes.
Jn não hnstn.m os orr.nmentos cometas alinh:IVados i• ultima hom o seguido; da desor-·
r;üo dos Doputndos, pnra forçar o Senado a·
engolir todns as suas enormidades ou deixar
o lioverno ~cm lei:-~ do meios; nsora., ns commlnaçõos silo n todo o proposito o tóra tio
todo o prop1Sito,
·
Como exemplo, ci~~ a rcrorma das fnculdadcs do direito o do corpo diplomMico o o que
se estó. pnssando com o p1 ojecto sobre o Tri·
bunoi de Contas e o cn;;ode Sergipe.
Sobre esta, nquella casn do Cong1•esso ma ..
nilcstou-so antes do Senado: e no mesmo sen·
tulo, mas ngora mud"ll de opinl~o, porque os
abusos do SJ•, Valladilo nugrnontnmm e porque O Pai; tomou aua deiilza, depois de um
telegrnrnma supplicanto no sou rednclot•
choro.
O Senado tem crdldo do mais o ú por Isso
que a Camnrn cstiL ficow1o lnsaciavel, votnn·
do moções, SU<pondondo sessões pnra obter
Ucsnggrn.vo Llo Governo, o promovendo medi~
d.IS como uquclla mais do que parlamentares,
usurparlorns.
A proposi~iio que se discuto ó um acto do
hostilidade o do parlamentnrlsmo.
1

.
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Oot•ador aproveita a occasliio para tentar
uma operação do cataram cm paga diL boa
vontade do seu colioW' do Rio Grande que, ha
pouco, otforccou-se·lhe para extrnhir as os·
pinhas qne S. Ex: suppunba atravessadas
na garganta.
Nilo careceu felizmente dos serviços medicas do illustre clinico,l'orque S. Ex. orrou
o diagnostico, aiitls torta o.coitado oa seus
serviços, apezar de saber· quo.l ó o processo
deSSils opernçõe.!l na terra do honrado Senador,
incapaz de exercer nos seus doentes ~ peric"losa medicina de que f11llava o fubultstn.
Não.ó dCliCOndento do Visconde da Parna·
byba, que governourlespoticamonteo PiiLUhy
em tempos idos, sem hnbtli tacões pI'Ofissionaes
lllliS niio custou ao governo central se quer um
millesimo do que tem custado o governo
liberal do Rio Granrle,
Descendo do unico irmão varão daquolle
aeu illuatre parente, que não teve mais va·
lente adversaria do que o coronel Jo~quim de
Souza Martins, sou avo materno, cUJa oppoBiciio continuou por seus filhos e n"tos ató
que o depuzormm com o Conde do Rio Pardo,
por uma rovoluciin semelhante a que extin·
gulu a monarchia no Bmzil.
Tem, portanto, mnlsraziioparmreprese~mr
por ataviamo ·o amor da liberdade do avu do
que o do poder do tio, que, em abono da verdade, governou muito melhor que osr. Julio
do Castilbos.
Otempo lho não permitto considerar detidamente as proposições do seu antagonista,
o que talvez possa ainda fuzor de outra

com missão quo oecupavn c pediu aposentadoria no cargo vitalício quo, bavifl IB annos,
obtiver•n por concurso:
·
Continuou a Intervir na politica do seu
E•tado para congt•açar a gente moihot• doa
velhos partidos e, tendo lnfiuido mais que
todos os comp11nhelros, de ent~o. na sua cba·
p&, cxeluin·sc della, por meio de uma incom·
patibilidlldc, quo inventou do proposito,
O novo regtmon deu·lbe dous cargos im·
portantes, de ambos os guaes demittiu-so
expontancamente; do modo que niio ó um
dososporado nem um olosoontento,
Não é tambom um satislelto, porque ó br11·
zileiro, j~ viu do porto o que ó uma ropublioo
livro, o niio pódo estar contento com esse slmuinero, que ostil vendo.
No novo regimon reprosonta o elemento
civil e ebrist.io; mas sem orlio theologico no
onti-ehristão, num lntoleranoia para com o
mil1tar.
Pensa quo este, como a magistratura c
t>mbem o clero, no antigo rogimen, deve ser
neutro nas lutas do; pnrtirlos, para inspirar
conllanca a todos eiles; mas a regra sotrre ex·
cepções.
·
·
As summidades de cada Ulna dllll clllllses
devem reprcsental·a no Congresso, quanto
•eja possivel; porque eiio carece das luzes dos
profisslonnes em todas as lois dllll respectivas
espociniido.des, e por aummidmdes entende os
mais capo.zoa, ainda que sejam alteres ou tenentes; pois é raro que um Oascartes chegue

cada e, pois, o om•lor procurará sa.tisfazel·o,
ainda que para isto lhe seja preelso pratlc11r
em S. Ex. uma opornoão de cataratas, some·
lbnnte ti. que praticou Santo Ananins no
AJlOStolo das Gentes.
S. Ex. perguntou-lhe quaes os sous prln·
clpios o qual o sou partido; vao responder.
~Velo do velho partido conservador, quo, no
Jmporlo,to.ziaas reformas liberaos, emquanto
o liberal fazia na conservadoras, c, si nas
suas antigas dleiras nunca passou por multo
disciplinado, tambem nunc11 tove a nota de
desertor, ou mesmo de suspeito.
A• causas constantes das suas reb,lllas
foram a interferoneia abusiva do governo
central nosnogocios loea.es, como, ucrbi gratir~,
no caso da interpeiiaçilo do iS de maio de
1872, e no.nnuiiaciio das inllueneins provin·
claes para se elogorom no sou Jogar oa meninos bonitos, bom aparent1dos na Curte.
Adhorindo ti. Republica, quo lhe promettia
mais liberdade que o lmperio, e livrava-o do
duas dynastlas no mesmo tompo, não mudou
do principias, foi o govet•no quem mudou;
1111111, antes de fuzel·o, domittiu-se de uma

Estndó do Piauity; ninguem lb'o contosta!•tl.
O anno atrasado coucorrou da melhor von~tde para a formoçilo do p11rtldo Codoral, que,
então, Ol'& urgente e surgiu com um progra.'m·
ma excoilente, que, por desgraça, pouco mais
viveu do que as rosas do poeta.
Esse programma parece hoje reduzido 11
vontade dos Srs. Glicorio e Castlibos cuja so·
lldarledado foi confessada no Cnmara e no
Sona•lo e cujo IIm o om<lor não póde compro·
hendet•.
·
Para provol·o basto. cotejar os artigOii
do programmn cotn a pratien quo lbe vão
dando.
O cbefe infoilivol do partido ontondo que
o urt. i" importa quo o Presidente da Uopu·
blicn •lrvn exoiusivnmente.'ao partido que o
eiegeo e o orador pensa· ·quo ello não pódo
pegar os favores feftos ao Dr; ,Prudente de
Morocs e dolxart\ do ser Prosirlê'nto da Repu·
blica des•le quo o !Or do Partido FedoroJ..
Ainda mal',aquello cbefo despotioo entendo
que o Con_gt•osso póde apresentar projectos
de usurpuçao ató das lunações do Governo
na disciplina militar-moções do confiança e

a ser general.
A

prova da sinceridadod011taopinlão o ora·

dor tem dado mais de uma vez por oecnsião
vez.
.
. t'ft
A sua curiosidade,
porém, parece .JUS
1 • da orgnn isaçiio das chapas do aeu partido no
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<leaconflanoa, e até fazer sessões permanentes,
emquanto se promovo o desa~gravo do Con·
greoso.
A llberdnde eleitoral é lncompatlvol com a
exlstencla do um partido, quo tende a con·
verter-se em uma companhia de seguro mu·
tuo contN a llberdado do voto.
Firmar a autonomia dos Estudos parece re·
solver-se na sustentação dos seus despot.M
lnaurgldos contra o Governo da Republica e
a Constituição Fo•leral, ainda com llagranto
contradlcçilo da Camara que S. Ex. dirige,
como no caso do Sergipe,
Levantar o oredtto publico é fazer gnerra
ao deserto, atirando sobre o Thosonro, que
eotarla t'lllliclo conresso, si niio fossem as caducidades do Sr. Lucena; é dlll!cultar .a admi·
nlstração j{!, lmpossivel da Estra•Ja Central,
con:prando por prBQO oxcessl vo o ramal de
s. Paulo, até então bem admlnlstra•ln; ó
gastar dez mil contos para alargar a hitol& do
mesmo ramal e tant.M outras cousas que não
pódem caber cm um discurso.
Em seguida, faz diversas consideracões sobre o programma do Partido Federal o a poli·
tlca dos Srs. Gllcorlo e CllStilhos e conclue
que é urgente um partido mal• largo, mula
tolerante e mala governamental do que o de
ss. Excs,
De paasagem,dlz que 6 inutll o partido restaurador e que este deva confundir-se e col·
laborar com o republicano conservador ou mo·
derado.
O 8r. Q. Doea')'uvn-Sr. preslrlente, V. Ex. e o Senadn comprehendem que
eu nilo posso, nem •levo acompanhar o lllustre
Senador que acaba de deixar a l••lbuna, no
vasto e alto plano de seu longo dlscut•so, a
proposlto do projecto da Camara, alias restrlcto a um assumpto por sua natureza tão
singelo e tão concreto.
0 honrado Senador julgou que era oppol'tuno l'azer como que um inventario politico
geral, processando não sómonte " Republlca,
desde o seu lnlolo, mas até o proprlo programma do partido federal, ao qual ali~s
s. Ex. adberiu, o do qual, creio, contlm\a a
t'llzer parto.
Por Ires nspoctos encarou o honrado senador o projecto em discuo;si!o: pelo lado de
sua lnconvenlencla, pelo lado de sua inoppor·
tunl1lade e pelo lado de sua Ulegltlmldade.
Eu· penso, Sr~ presldonto, que para quo 0
Senà•lo Brazlieiro pode88e continuar na rlls·
cussilo deste assumpto, na t1·adlçii,o 1lo seu
crlterlo, da sua ntmn e da sua s&bedorla,
devorla, fazendo .\ustlça ao sentimento que ln·
splrou aCamara dos Srs. L>eputados á. adopção
SDuado

V, VI
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deste projecto, excluir do debate quaesquer
referencias mais ou menos lnopportunas e
que viessem sublevar palxiles jil acalmadas e
l'enovar a lri•itação de debates que, fellzmente, estão encerru.dos.
O Sn. JoAQU!ll S!Rl!E~TO-Apoiado.
0 Sn. VICENTE MACJJADO-Multo bem.
o Sn. Q. BocAYUYA - Por dous unicos
aspectos eu podorla encarar o projecto
om discuosiio : pelo seu aspecto politico, para
oxpllcar a razão fundamental da sua adopção
pela Camara dos Deputados ; e pelo outro&&poeto, para mim gr..vo e mais delicado, o da
compeljlncia do Congresso, para, interferindo
nesses assumptos, ft1•mar o seu pensamento
cm termos que a muitos parecerão impera·
tivos o. até certo ponto, usurpadores das ai·
trlbulções privativas do Poder Executivo da
Republica.
·
Sl eu não quizesae dar por mlm proprlo o
exemplo da minha subordinação, ao aentl·
mento gue inspirou ambas as casas do Con·
grosso, a adopçao da amnistia para aquelles
dos nossos comp., trlotas, que se transviaram
na lucta, felizmente extlncta, seria opportuno
est,.belecer o parallolo entre aquel!es que já.
foram perdoados e aquelles a quem se trata
de perdoar por este projecto.
Mas V. Ex. comprehende, que, si eu fosse
encarar a questão por esse lado, correria o
risco de violar o meu proprlo programma,
renovando a proposito delle questões por sua
naturezalrrltantes e com justa razão despertaria protestos e reclamações, conforme
rerlsse as susceptiblildados daquelles que nos
combateram, ainda no teJ•reno politico.
Não, senhores. o quo venho neste momento
é tirar do projecto em discussão a suspeita
do qualque 1·intuito, menos respoltavel, meno1
amistOso e menos harmonlco, politicamente
t'llliando, com relllrencla ao cidadão que neste
momento é 0 depositarlo da Suprema Maglstratura da Republica.
Nós não desejamos, ao menos os amigos que
11\e acompanham nesta casa •• ,
O Sn. PEn.'f.wnuco E oUTnos-Apolado.
O Sn. Q, BocAYUVA- Nós não desejamos
que .o nosso pensamento seja mal comprehendldo pelos lllustres collegas que me
honram com a sun benevola nttençilo.
Nós queremos retirar todas ns usperezas
que, porventura, nos termos em quo est~ con•
cabido o P!ojecto, possam aut;orlzar a rej~lção, solicitada pola Commlssuo e tanto e
t!IO lnslstentemente reclamada ll,CIO !Ilustre
Senudor que ncnba de deixar a trtbuna.
Do que se trata, o nisto teve razão o bonrado representante do Estado do Plaupy, do
S1
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que ao trato, não só no fó<·mo, mns na sub- Sonndo e pornnto a nossa pntrln, o grão de
stancia, ó de estende•• o m<mto da clemencia solldarledrulo, de ostlmn o do adrnlracão
do Congresso Nneionnl para cobt•ir Ji~ltu.s do ~uo continuamos a mnlllel' por esses bravos e
alguns compa.triotns ainrln jovens, o, cm sun. jovens compnt!•lotas, q uo, l.ão abnegadamente,
maioria, ou innor.cntcs on it•rc:~ponsa.veis ... na bom do pr•J•igo pnran Republico, olforoco·
l'nm·lho orn ho!ocu.us to !:lua vidn. o seu sanO SJt, .loA.QUI'r J.IJmN.A:\IIJUCO- Em sua gue.
(~lluito h!!m!)
·
maior· ia. innoceutc:~.
E' sà sob este nsp{lcto qun considero n qucsO Sn. Q, Boc.wuv,\. ... no mesmo trto,Oiscur.indo incldontemonte tal assumpto,
tempo cm que olle saostcndesobro oulros,cu,la jrl
tive occaslão do referir-mo nesta tribuna
respons<~billdudo ó muito maior o multo mais
ao
neto do governo que os desligou do Escola
gravo.
o lho• mandou daJ• baixa.
Mas, nós não poderemos rlosrjnl-o o muito SI os honmrlos Senadores se recordam,
menos sollcltal•o, nós outros ropublicauos po<lem
dar te•temunho do que niio t1•atei
que tomos com o Prcsi•lonto da ltcpnhlic;t do escurecer
fi•! ta commettldo pelos jovens
lllços do solldoriednrlo mnis antigos o mais uiumnos da nEscola
Mllit<1r: Jnment01 o ln·
fortes do que os dnquolios <1110 hoje lho clrlento, Jnmcutei-o sincernmonto
i mas não
J>restum sou apoio, de>de que se poS8n pro· soriu. ca.ptlr., com a mtnho. sinccl'idnde
do
eumlr que este pro.toctu em sua fal'm<L o homem politico, do homem do governo quo
em ·sun. substancia. significa ou unm usur- jú. 1'ui •••
pação de suns at<.ribuições ou uma imposição
a sua autor1d<1de como chc~l do Poder O Sn. CoELI!o ItonntauEs- E quo o;inda ho
de se!',
Executivo.
O honr·ndo Senndm• pelo PiM<hy disso hn O Sn. Q, BOCA \'UVA ••• de vil• sustentat•
pouco que toda a questão poliLic:t devia s•r perante os logishulorcs de minha pn.triu. que
conslder<~da pl'incipalrnonto como oxpressilo a lnfr.•cciio drts regras disciplinares pal'PII.I'te
de urna questilo social, o que eila< ~e re- dn mocidade que ostudrt debaixo tln discisolvem sómente por es~L; duns lürrnns: ou plina militrcr, p.. r!in sol' ab;o!vid<L c olnrdendo
poio. fórma do arlio OU pela liírma d1L COJ'idude como neto rogulo.rnentnr. Como, porém, po·
dcriamos nós appeillll' para a proprla clocomo S. Ex, l1em demonstrou.
moncia, pnra a propda boa vontade do Po~er
Pois bem, si a questiio politica do mo- Legislativo,
partlssemos do principio
mento ó uruo ques~io social; si comprohendo do que niio sesinão
tratlt do escurecer uma fulta,
apenas, do meHmo modo que para com aquel· do
que so trnta de conceder uma amnistio,
Jes que .iri foram amnistiados, um dos vto dus porque
este projecto não
normus do bom proceder, d<~s normns disci- 1mporta sul>stunclalmen<o
outm condição fóJ•a desta 1
plinares do um• escola, om que outra occa·
Si, portrtnto, o Sanado tem nesto. que•tiio o
sião os aentim~ntos cht•istãos c a fórmula da
en.ridado invocada pm• S. Ex. se1•iam maio mesmo ponto de vista cm que me colloco,
opportunns nrt sua lt[lplica<;iio do quo ncsto nii.o tornos si não dt) rcspeit1~r duas ,:undiçõos
momento! (.11 uilo bom!)
nfl. o.dopcü.odo:ite pi'Q}ecto: Hffi pl'imeiJ·o Jogar,
•lo.t•
um1t p• ovtt de sinceridade dos nos:- os sen·
O S&. COIOI.UO ltaDRJGues-Pelo que me
dizem, jt\ teom sido attendidos cerca de 120, timentos bcnevolos c cnridosos, ltn. pouco tlio
recl~tmndos traio advogado dn amni•tia nmpla
O Sa. Q, BocAYUI'A-.Justamento por es- c incon.Jic!oniLI; o cm "egun<lo Jogar, resalvar,
tarmos seguros da declaração constante do como devemos, o pr··•tlgio o a autoridade do
proprlo parece<• da illustre commiss[o, cu,ins Sr. Presidente da Jtopubllca neste assumpto.
oploiüesncato e cujos escrupttloe constitucio·
E', portanto, uma questão do·fórma o niio
naos sou o prlmeiJ•o a appiaudir o a respel·
t!l.l•, é que nilo doverno.s e:;tu.belocer n. soluçU.o uma questão de substu.ucin.
do debato de ussumpto desta lHLtureza no Os honrados mombl'os que compõom a Com·
ter1·eno ria intr<Lnsigoncia polltic<L, que do míssito que emlttiu o parecer ::;obl'o este os·
um !lido podo roprosental' o cnpl'icho o do sumpto, deram testemunho por iulimnnçilo
outro lado tL oppo:;i~~ii.o o.cintoso.,
prop<·l• do que os. sentimentos do honrado
Tudo quunto nó:3, ot~ ropublicrmos, que nos Presidente da Itepubllca j1Í se haviam ant•·
cmponltamo:i com a nossu. rosponso.btlldado, cipudo nos eenthnontos · manilestrtdos pela
pela adopção deste prnjccto nesta ou na outra Cam<Lra dos Ouputados e pelos Sonotlores que
casa do Congl'us~o, tudo quanto sollcita.mos votlLm u. Jhvor deste pt•ojtmto.
dos no:-:sos I!IU::itres colll!g"rt..s, ncuso lld Vlil'sos no
ss. Ex•, podoriio ser Informados pessonl·
pen,amento dosto p1•ojonto, ó que nos por- monto do quo a l'crtdmi,São tio· tos rtlnmnos
mitn.m quo niJHitL nosto momonto tenhamos to<rr •Ido l'oitiL pat•cialmonto ató numero su11 sntislitção o o Ol'gulho do attostat' poJ•anto o perior " !OU,
··
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O 81•, .João ~elvn- Dizquo, nn
quaiirlade de relator do i•arecer, tiLJ'OiiL que
tlmontos mnulfestndos pelo lllustro Prosl· lho foi conOada pein Commissiio do M"l'inho.
dento da Ropubllcn, digo ou que nós dcixn- c Guerra, vom dií:cn~ poucas pn.lavl'lLIJ. Nilo
rlnmos do colluborar com S. !ex. nossos ncompnnh~ o Sr. Senado!' pelo illo de .Janeiro
mesmos sentimentos do gonerosiflndo o do nns suns conshlerncõus a semelhante respeito,
repnraciio, si ncnso, nü.o ~tcudi:;sornos com pois entende que nü.o ha. motivos para. quo os
uma medlrla legislativa oppo•·tuna pela no· moços dosllgudos l.ln Escola ~Iili.o.r, deixem
ccssirlnde em que esui S. Ex. do ser autor!· de cntrnr p1•ra n. m(jsmn no nono seguinte do
sarJo pelo Congresso 11 fazer dospczas porn a 1800, sondo que ,já os te "nno matricui,rnm-so
readmisEüo dos olumnos indicados no pro- lOS, assim como já se tem dodo muitas licenjecto. (Apoiados),
çn.s, e destns jú. constum na. Sccrotnriu. do
.Uma vc~ que o numero regulamentar est~ Guerra 280 requerimentos, que o Governo
preenchido, o Sr. Presidente da Republica, pretende deferi•• fiLvoravelmente, como se
por mais benevolo que sejam sons senti- pódo vôr da po1•tarin do ~!lnistl'O da Guerra
monta., por mniol' quo seja sua bil' vontade de 8 de julho proximo passodo o neste sentido,
pnra com os nlumnos que no seu entender reconhecendo. que havia necessidade de reser·
lho pnrocnm dignos desta. I'cndmissã.o, niio vnr vagas, oillciou ao commandn.n te da Escola
poderio. to7el·o, porque excederiam estes ~lililllr.
n.lumnos o numero regulamentar, nüo tendo Portanto,ost.iio perfoitomonto conhecidos os
elle disposição legislativo. pnrn fl•zer ns dcs- intcnçüos do Governo. Qun.nto nos otncia.os,
pezas correspondentes n esto. readmis>ão.
estes pódem estudor como oxternos, morando
o Sn. EnuAnno W MIDE:>JWLIC dá um fóro. rlo estabelecimento. Para as prnços, o
apo.rte.
numero cl!ega, o o GoveJ•no está proferindo
O Sn. Q. BocA ruvA - Alóm do numero, na. ma.tricula a ossos mo~os. Assim, pois, o
niío tem o.utoridodo poro. isso, quanto ma1s substitutivo apresentado pelo nobre Senadol'
polo Rio do Janeiro não tem razão rlo sei'.
recm•sos.
Nesta ordem de ideias, Sr. PI'e.,idonto. que Em conclusão, a Commlssiio do Mnrinhn e
mo parecem S(lr ideio.s de concilinciio, idotas Guerra não pódA occeitar osso substitutivo,
do boa harmonia com o Poder Executivo, mos o Senado votnrá como entender.
i<leias que tombem corrospondem aos senti· Ninguem mais podindo o. polo.vra encerramontas generosos Ião 1\CClamados aqui por se o. discussilo ~
ma.ls de umo. vez, ó quo, em meu nome e em
nome dos amigo• que me acompanham, tenho o Sa. VIOE~TE MACHADO ()leia o"d"'") re·
·o. hOnra de submotter a rlolibençiio rlo Sena- quer votaçíio nominal pora o. proposição.
do um substitutivo ao projecto que se dis- E' o.pprovndo o requerimento.
cuto. (Multo bem, muito bom),
O Sn. Par.sJOE~TE declara quo, na !órma
Vem li. Mesa, ó lido. e posta conjunctamonto do regimento, vao ser submettida o. vo!os
em dit"cussi1o, a seguinte emendo. substitu· em pl'!meiro lagar a proposição.
tiva, apoiada pelo numero de llSsignaturns : O Sa. VICE~TE MACHADO ( l'"z,, ordem ) re·
O Congre;so Nacional resolve :
quer preforoncln, na volnção, para o substiAl't 1.' Fica o Pode•• Executivo autorisado tutivo.
o. reo.rlmitth• ú. matricula na Escola Mliitnr E' rejeitado o requerimento.
nesta Capital os alumnos desllgados pelo acto
de 18 de morço do corrente anno,rlispensodas O Sa, RA~IIRO BAUCELLOS (pela Ol'dem)
para esse etreito as oxigencios regulamentares pergunta no sr. Rrosidente si, r~jRitnrlo o
pr•ojecto, fica prejudicada n emendo. substl·
lnclu•ive a de vagas,
Art. 2." Para as dospozos resultantes da tutivn.
ronrlmissüo desses nlumnos, fica o Poder EX· O Su.. P&ESIDENT~= rospondou qua, segundo
ecutivo autorisado o. abl'ir o necesso.rio cre- os prt~cedentes, considera-se prejudiccvla, toda.
o qualquer emendo. uma vez rogeltndo o
dito.
Art. 3.' Ficam revogados ns disposições em nrtigo o.- que so t•efL•re; o communica gue ~o
vn.o procodeJ• ú. chamnda para. ~~ votnçao no·
cont•·orio.
Snln das sossües, 2·1 do outubro de 1805.- minnl da proposição, devendo responder sim
Q. Bocayltua,-Julio F'rottt,- Rasa Junim·.- os Sr•. Senadores ~no n npprovarem e urlo
Pa'ltlwtro Machado.-RamiJ~O Btti'Ccllos, - J. os que o. rrjoitorom.
Om·dciro.-l'iccntt: Jl!achndo.- Joflquim Pm··
Procede-se 1i chamada o respondem ,,im ·
ttambuco,-Jlfanoal llnrata, -LDfUJ."i 1'1'DIU1o,- os S1•s,: Joaquim Sa.rmonto, Mnnool On-'
Estovas Juniol·.- AUdon ~Iilmw:, - ArthiU' riLtn., Cruz, .loiio Cordoit•o, José Bornn.rrlo,
Ahi'Ou,-Joaquim Surmcmlo,
AlJdon Milnnez, Joaquim PornnJnbuco, l~ostL

dos Senodorcs o o.catn.nllo, como devo, os

~on~
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Junlor, Qulntlno Bocayuva, Lopes Trovão, N. 62, de 1895, que nutorlsa o Poder Ex·
Vicente Machado, Arthur Abreu, Gustavo ecuUvo a conceder & Emlllo José Moreira JuRichard, Esteves Junlor, Julio Frota, Ramiro nlor, 3" escriptumrlo 1la Allhntlega de Ma·
B~rcellos e Pinheiro Machado (17) e nao os náo!, um anno de Ucença sem vencimento•;
Srs.: Franolsoo Machado, Costa Azevedo, AD· 2' dlscussito dos projectos do Senado:
tonlo Baena, Gomos de Castro, .João Pedro,
Coelho Rodrigues, J. Catunda, Oliveira Gal· N. 30, de 1895, que autorlsa o Governo a
vão, Almeida Barreto, João Nel va, Joilo mandar contar ao I" tenente reformndo da.
Barbalho, Leite e Oitlci"a, Coelho o Campos, 11rmada Arthur Waldemlro da Serra Belfort,
Severino Vieira, Vlrgillo Damazlo, Ruy Bar• para os atreitos d11 reform11, ma.ls B mezea e
bosa, Domingos Vicente, Lapér, E. Wanden· 28 dias de serviço ;
kolk, Gonçalves Chaves, C. Ottnnl, Paula
40, de 1805, que concede pousito a
Souza, Moraes Barros, Campos Sall6.'1, Loopol· o.N.Brazllia
Augusta Pinheiro da. Cunha,
do do Bulhõea e Joaquim de Souza (26).
vi uva do general Franciaco Mauoel da Cunha
O Sr. Presidente declara que a proposloão Junlor.
fol r~jeltada por 26 votos contra 17, llcando 2• dita das proposições da Camara doa
pl'l\ludiced& a ememla,
Deputados:
/1. propos!Qão vae ser devolvida ti outra
N. 54, de 1805, que autorlsa o Poder Ex·
Camara.
ecutivo a conceder ao Dr. Ladlsláo Jooé de
O Sr. Presidente declara que,estando adlan• Canalho e Araujo, medico da Hospedaria de
tada a hora, vao levantar a sessão e designa Immlgrantes em Pinheiro, um anuo de lipara ordem do dla d" sessito seguinte:
cença com o reapeotlvo ordenado, para tratar
3• discussão da proposição da mesma camara do sua saude ;
n. 31 de 1895, que declara de livre e:mollu> N. 69 0 de 1805, que ~>Uiorisa o Poder Ex•
do Governo, além de outros cargos que ja o ecutlvo a conceder a Alcides C&tilo da Rocha
silo pelo Jeglslacão em vigor, a nomeação de Metlrado, blbllotbecarlo da Escola de Minu
directores elo Tbesouro, inspectores da Alfan· do ouro Preto, um anno de licença com o
dega ela capital Federal e da Caixa da Amor· respectivo orden&tlo para tratar do aua
tização, director da Casa da Moeda, admi- aaude onde lhe convier ;
nistrador da Imprensa Nacional e Diario N. 70, de 1895, quo autoriA o Poder ExOlfioial e director da Recebedoria;
· ecutivo a conceder a Antonio Loonardo de
Contlnuacão da 3• discussito da proposição M6nozes Amorim, I• escrlpturarlo do The·
da mesma Camara, n. 36, de 1895, que con- souro Federal um anno de llcença com o recede a o. Maria Llns Valioso da Silveira, spectivo ordenado, para tratar de sua 1aude
filha legitima tlo capitão de artilharia, já onde lhe convier;
fallecldo, Pedro Ivo da Silveira, a pensão de N, 72, de 1895, que manda transferir do
100$ mensaea;
quadro do exercito e lnolulr como etl'ectlvo
em
um dos corpos mllltatea subordinados ao
3• discussão da propo~içilo da mesma ca.
Mlnlsterlo da Just!Qa e Negocias Interiores,
mara:
o alferes do exercito Benevenuto de Souza
N, 53, de 1895, que autorlsa o Poder Ex· Magolhiies ;
ecutívo a conceder ao I' officialda Bibliotbeca N. 67, de 1895, que autorlsa o governo a
Nacional, Olymplo ~·erreira dus Nev6.'1, um conceder
escripturorlo na Estrada de Ferro
anuo de llceuça, com ordenado, para tratar de Paulo ao
Atl'onso,
LuiZ Fernandes de Arall.fo
de sua saude;
Bezouro Fllbo, um anoo de licença,· com or•
N. 58, de 1895, que autorlsa o :Poder Exe· denado, para tratar de sua sau<le,
cutlvo a conceder ao engenheiro civil José
Dias Delgado de Carvalho Junlor, lente do Levanta·s• a sessilo ós 3 e 45 m!nutoa da
Externato do Gymnaslo Nacional e professor tarde.
do Collegio Militar, um auno de llcença, com
o respectivo ordenado, para tratar de sua
sauda onde lhe convier;
N. 59, de 1895, que autorlsa o Poder
Executivo a conceder a Jnllo Trnjano de
Moura, director da 4• s cçilo do Museu Nacional e do Laborntorlo Anatomo-pathologico
da .Asslstencia de Alienados, um anno de ll·
oonca sem nnolmentoa;
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genlo Amorim, Mnnoo\ do Queiroz, Paula
Souza, JO<Lquhn Murtlnho o Arthur Abreu,
Prelld•ncia do Sr, JolloPodro (uicc-prosidente)
O Sit, I' SmonETARJo da conta do seguinte
DE

DE

SUl!MAR.IO -Abertura d• ....no - Loltur. o

approvnçiio da octn. - ExrsoiRNTR - Apolnmento dt um projecto qu111 ao nchavtL Robre
a Meaa- Diaou11aito do roquerlmonto offitrocldo
DIL ltlllo a.nteaoior P.fllo Sr. Vicente MllChndoDlscuraoa d011 Sra. Vtoon&•! 1\lnobndo, LeHe e
Olticlcn. e Leopoldo dn llulbõea.- EncerrBmonto
diL dilcuulio e vnt•çio do reqtutrimonto -

On.DRM

O!)

DU. -

a• dl~CUI"iio

IIII

propolliçii.o da

Cttmara doa Oopu1ado11, n. 31 eh• t8~5- LoUura
o apoiamonto do omenda11 - D111ourao o omf!n•
da11 do sr. Leite o Oitlolca- llequorlmon&o do
adiamento do Sr. Joio Darbalho- Appro..
nçlo do reqtUirlmento- 3• dhuma11ã.o dt1 propolle4o da me11ml\ Caml\l'A n. 38 de 1995Dl11curao do Sr, J~aopoldo de Dull1Õea- Encer·
ramtn\o da diacuauo e votllciío di\ propo11lçi\o
- 3• di11on111io di\ proJl'o•iciio dA mt~Am& Gn-

mara n. 53, de t895- DhcurNol doa Srrt, s~
nrlno Vieira G Rego Me !lo - l~ncerrnmonto da

dliCIUIIIÜO t' ·'to&açfttl dtL prnpolliçáO- 3• diACUIII\0 da propolliçlo drL mn•mn Camnrn n. 58,
de 1895- Olllcuraoll do11 Sra. SnorJno Vleirn

• ~go Motlo- Encerramento dn. diiiCIIIIIào Chamada - Adinmon&o dn votnçfi.o d1L propolll•
ÇÕO- 3• diiiiCIIIIII!iO 8 adiamento da Yo&açiio dn1
proposicõe~ da m~~tlma CRml\ra n11. M) " 62, dtt
1895-P dlscn11lio e adiamento di\ votnçiio dos

projectoa do S~tnndo n111. 8~ e 49, do 18~5 -2•
dhauaaão e adiamento dn vo\açãu fl!tll _propo11l•

çõea da. Camnra do~ DPputadoa m1. 54, 69, 70,
72 o 60, del895- Ordem do di• 26,

Ao me!o-dln. comparecem oo 38 seguintes Srs.
SeniU!ores: João Pedro, João Barbalho, .1. Cotun,Jn., Joaquim Sarmento,Franeisco Maehado,
Costa Azevedo, Antonio Baena, Manoel Barata,
Gomlll de CIIStro, Cruz, Coelho Rodrigues,
Nogueira Aecloly, João Cordeiro, José Bernardo, Abdon Mllanoz, Almeida Barreto,
Joiio Neiva. ,Joaquim Pernambuco, Rego
Mello, Leite e Oiticiea, Me.,IIIS de Gusmão,
Rosa Junlor, Severino Vieira, Vlrgl!lo !Ja111811o, Domingos VIcente, Q. Bocaynva,
Laper, Lopes Trovão, E. Wandenkolk, C.
Otfonl, Moraes Barros, Leopoldo de Bulhões,
Joaquim de Souza, Vicente Machado, Esteves
Junlor, Julio Frota, Ramiro Barcellos e PI·
nbelro Machado.
Abre-se a sessão.
E' lida, posta em discussão e sem debate
approviU!a a acta da sessão anterlol'.
Deixam de comparecer, com eausa partlclpiU!a, oa Srs. Gustavo Rlebard, Justo Cbermont, Pires Ferreira, Corrêa de ArauJo, 011
Goulart, Aristides Lobo, Gonçalves Chaves,
Campos Salles, Generoso Ponce, Aquilino do
Amaral e Raullno Horn; e sem el!a, o Srs.
A!mlno Alfonso, Oliveira Gaivão, Leandro
ll!aclel, Coelho e Campos, Ruy Barbosa, Eu-

EXPEDIENTE
Officlos:
Do Sr. Senador Campos Salles, do hoje,
commun!cando quo, por juHto Impedimento,
deixa do comparecer, duraoto alguns d!o.l,
lu! scsB<1es do Senado.- Inteirado.
Do I" ser.retarlo da Gamam dos Deputadol,
de hontom, remettcndo n. seguinte
PROPOSIÇÃO

N,

91 DE !895'

O Congresso Nacional resolve:
Art. !.• Fica concedida a cada uma das
cinco filhas do marechal Florlano Peixoto a
pensão annunl do 2:40~000.
Art. 2." Revogam-se as disposições em
contrario.
·
Gamara dos Deputados, 24 de out.ubro de
1895.- Francisco tio Arsís Rosa c Silva, presidente.- Thoma= Det{ino, Jo secretario.Auptuto Tavares do Lyra, (3°, servindo de 2~
secretario.)-A' Commissiio de Finanças.
Tres do Minlsterio da Fazenda, de bontem,
t1·ansmittindo ._, Mensagens do Sr. Presi•
dente daRepubl!ca,.dovo!von,lo, devidamente
sanecionado, um de cada um dosautographos
dao Rosotuçúesl,lo Congresso Nacional relativas á relevação ria prescrlpção em que
Incorreu D. Frnnelsca de Serra Carneiro
Dutra; á abertura de um credito supple·
mentar de 28:000$ & verba- Calx~ da Amortlsnçiio-e & abertnrn de outro credito supple·
montar de 193:000$ á verbo.- Exercícios
flndos.
Arehlvem-se os autogra.pbos e communl·
que-oe a outra Gamara.
0 SR, 2° SECRETARIO declara que nilo bS
pareceres.
E' lido, apoiado e vne a Imprimir, pnra
entrar na ordem dos trabalhos, o seguinte
projecto, que se achava sobre o. Mesa, durante o triduo:
PROJECTo N, 55 DE: 1895

O Congresso Nacional decreta:
Art. !. ' Os decretos e resoluções !eglslatl·
vos do Congres11o Nn.alonal nilo sen1o exequíveis antes de su bmettidos 1t. BILnção do PreS!I!ente da Republica, ou 1!0 seu substituto
le~al e promulgados na fórma d~> Constituição.
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AJ't, 2." Nilo se consideram resoluções logislntlms do Congresso:
.
§ I ," As que cllo tomnJ• no exorclclo de
qualquer dos nttr:buiçücs quo lho silo con-

,.,
'

'

íei•Jdns pelos§§ II, 12, lO, 20, 21, 27, 28 o 35

do art. 3·1.
§ 2." AS que tomnr sobro n verlflcação dos
podaras e n ololçilo Jo Pr•coidonte ou do Vice·
Prcsidcnto diL RepubliCil,
§ 3/' As que toma1• soln·c o rogimento eommum ou so~ro a nomeo.~!iiO do commissi1o
mixta d11s duns CnmMI\S,
A1·t. s.u Contint\n. em vigor o decreto
n •. 572, de 12 de Julho de 1890, e ficam revo·
gndns ns disposições em coutmrio.
SILln das ses;ões, 21 do outubro do 1805.A. Coelho Rorh·lgues ..

Contint'ta a discussão. adiuda nn. scssfio nn·
torior, do r•qu,•rimonto do S:·. Vicente Macllndo, pedindo inlbrmn~ões sobJ•o n abertura
do credito de 300:000$ para sorom ontt•egucs
ao estildo do Goynz.
•
.. I

,,'
'

\';

i" ;r
1

11 i\

!

11

'I

!I :.1~
i·

I,

I

"

I'

,,~ ~ I

i'

•'

'j't

'

'
'

' I

I

I

'

r. 1

,f',I

r-I'
'

pnm doclnr'"r que tom todn n p:•ocodoncin o

rcqncrimonto que nprcsontoi, o que foro do

fronte n lei o neto do Sr. Ministro dn
Fnzemla.
·
O Sa. LJ~lTE rn OrTrCJCA-Vo,inmos.
0 S:t, Vrcm~TE MACIIADO-N:io Ó b~st~nte,
Sr. l1residentc, vcrb:~lmouto n.lllt·mo.r, catego..
rica e solornnemcnto, todos os ~las, o facto
do quo os poderes publico• so mantoem severa
e restrictamonto ~entro dn lei, par•n que tnl
facto >oja uma realidade. E' proci•o que tal
affirmuçiio estPjn escudnóa, esteja nmpuradn
pela consagração real do fucto.
O SR. L~!TE E OrTrcrc,,-E cstó..
0 SR, VICENTE MACJI,lDO-E infelizmente O
que ou vejo oque o neto do Sr. Ministro da
Fazenda foro do fronte a disposição dn lei.
Reulmcnto, Sr. Presidente, pelas <I uns lois
que citei ficava o Poder Executivo nutorlsndo
para distribuir p:•los Esr.ndos do Goynz, Para·
l!yba e Plnuhy um11 corta quantia e quo essas
lois der!lnravu.m-Jio exerci cio corrente.
A lei do OJ'QIImcnto da dospezn, n. 200, do
24 de dezembro do 1801, no§ 8' do art, 9',
proroga as rlisposições dossns l<lls, que ·ji'L
tinham cal\ido cm caducidade, si assim me
·
di
·posso OXfrllu 1r, Vt·m com n spo,çu.o se·
guinto (IJ):
«A entregar no Estado d• Goynz n quantia
do 300:000.S, t•esto do auxilio que no mesmo
loi concedido por lei de lO de setembro do
1893, salvo a hypotlw.<O do art. 2", pm·agrap/ro
uuico,da mesma lt:i', abrindo pnrn. iseo o ncceS·
sorio credito.>
Para bom osclurccer• n discussiío, Sr· Presi·
dente, vou ler o ptii'O~mplto unico do ort. 2'
da lo i n quo so refere a lei do orçamento da
despezn cm vigencia.

O Sr. Vicente Mnchndo-Sr.
presidenta, ante• do ontmr no assumpto,peço
llconça no Senado parn ntnrmnt• que nilo silo
fiais alguns apartes que veem no discurso do
iilustre Senado:· por Alagôos, o Sr. Leite e
Oiticica, e nttribuidos a mlrn. Doi 11lguns
npnJ•tcs no discurso do S. Ex., mas esses
npnl'tes não foram os que constam desse
d1scurso.
Fiquei !'enlmente ntlmirndo,Sr. Presidente,
da celoumlL quo .se levantou hontom em l'O·
loção no requerimento que apresentei, de pe·
dldo de informn~õcs no Ministro da Fazenda,
sobro n nbertur!l. do um credito oxtrnordi·
nat•Io pnm '"r entJ•eguo n quantia de 300:000$
no governo do E-tudo de Goynz,
o meu requerimento tinha por fim StlboJ'
do illustro S1•. ~!inistro dn Fazenda si n nbsr- Diz o nrt. 2" (18):
tura do cre•lito oxtruordinrll'io estava firmudo «Os Estados subsidintloa prestarüo contos
-nas disposições das duns leis ns. 120, da 8 no Congresso Nncion11l pot• intoJ•medio do Podo novembro •'e 1802 o nn de n, 173, do lO de dei' Executivo do Uniüo rins quantias dcspon·
setembro do 1803.
.
dirias a J>agas par este t 1'cc/ito.»
. ·
All!rmol, Sr. PJ•esidento, que om nenhuma Ora, Sr. Presidente, pela rlisposi~ilo do
dessas lois ostnvn fiJ•mnda n nbortum rio nrt. Ü", § 7', do lei n. 200, do 2·1 de dezembro
credito oxtJ•nordinnrio p1•oposto pelo !Ilustro do 189,1. isto ó, do Ol'OIImanto dn despozn vi·
Ministro dn Fazenda, poro se entregar n gonto, ficou conslgnudo a nutot•lsnçuo paro o
quantia a que me referi, no Governo do pagamento no Estado do Goynz, salva n :lis·
Estudo do Goyaz.
posição dn lei de lO de sotomhJ•o do 1893.
Refutando, por julgnr• improcedente o ln· O que dispõe o parngJ•nphodcssa Jol1 Obt•igo
opportuno, o meu roquoJ'lmonto, o illustre os Estn·1os que já haviam rocebltlo parto dos
Senador por• Alngtlus veiu alllrmar que, fir·- subsi•llos gnrnntidos n~o só nn lei <la 1802,
mudo cm disposição do orçamento vigente, o como nn do l893,.n prestnciío da contas no
Sr. MlnistJ•.t du Fazenda ostnvn nntoJ•lsndo à Congresso Nnclonnl:por .intOJ·medio do Poder
o.bet•tut•a. rlt l'SO credito, e quo, nosso. autori· Executivo da Unlü.o ..
saçiLo oscuri,ldo, estava perfoltnmento legal o Não so sujoitnmm· ..os. ,EsL11Jos que reco·
neto de S. Ex.
_
bornm OS1o subsld:o: r'L·. oxigld11 prostnçlio de
Peço llcen~a pnrn contostnt• B opiniuo apre· rcont11s, niio prostarnm:ossas. contas, como Ó
aontndn pelo !Ilustro Senador pO!' Alagôas, o que podia pois, utlllsnNo·da nutoriso~ão da
1

·•'
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lei o Ministro da Fazenda, som <JUO t.lve<som
"' Esllldos cumprido 11 clnu;u!u contida ex·
prossnmente nn iei 1
Jll. se vô, '~'· proaidonte, que n abertura
do credito extraordinurio nilo cstiL de nccor.\o
com a lei.
O SI\, LEITE 1~ OITJcJcA-V. Ex. niio tem
rnziio.
0 Sn. VICENTE MACIIADO-Vou provm•,
0 SI\. DOMINGOS VICENTE- Prestllrnm COJl·
tas summoriamcnte.
0 SI\. VICENTE MACIIADO- Nilo prestaJ•nm
ao Congresso Nacional e cu creio que V.Ex.,
que niio entr .. u ugora pnr1' u.qui, nindn nii.o
concorreu po.rn. n n.pprovaçlto ou reprovação
das contas dos Estados.
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Nos outros que cnlnmidiLdo havia 1
Mns deixemos J,so do pnrte e o que ó elmcto
ó o seguinte: U quo llt·nnto dos t<n•mos do
aJ•t. O•. ~8·•. <ln loi quo nutorisuu esta nuJcilio,
o Mmistro dtL Fnzon•ln não podia nbrir ct•edi lo
ox\J•aoJ•dinario sem que o Estado do ooynz ti·
vcsse pre;ttlllo contas das quantias quo lhe
fornm nnteriOJ•mente dadns.
O S!t. o!OJtAl~s B.\Jtuos-Si o Governo nüo
tivesse cumprido n lei, l!nviam de reclamar.
0 Sn. LEITE E 0ITICIC,\ - A lei niio exige
isso.
O Sn. VICEmm lii.\CI!Aoo- Peco a V. Ex.
que me
diga si o governo cumpriu a lei
1

ni.JJ•in· o este credito ext.ro.or linnrio, sem que

O qun é fóra rio duvida õ que, uma vez que o Estndo do Goynz tivesse prestado contns
os Estudo~ que 1'eceberc1om et<so subsidio não d:Ls qnantins ~á tecebidas 1
prcsrnram contn~ n.o Con~resso, pm• in termeO S!t. Manus 1~ BAitnos - As onntns siio
dio do Po·leJ• Executivo dn Unüio, o Sr. Ministro da Fazenda nilo podia nb;olummcntc prestndus depois de receberem os Estados
nb1•ir o credito extraorrtinario no Govorno todo o auxilio.
O Sn. VICfON1'E M.\CIIADO - A nutorisaçiio
dc•tes Estndos,ao Governo do Estado de Goyaz,
que foi o que reclamou o vnl receber n constante do orçamento vigente devia ser
uulisndn depois quo o Poder Executivo vísso
qu.mtia,
Slltisreita.a
obriguçiio que consta du. a.utorisn.O SR Dolll~oos VJCE~1'E - Ellcs prestam ção no OJ'çnmento
vigente,
contas depois qllo receberem toda" ~uuntia.
O Sn. Lgorm.no DE BU!.u1ir.s-V. Ex. póde
O Sn. VIO"~'T~ M,\cll•oo- St•, Presidenta, informai'
no Senado om que consisto cstn byeu niio quero ontrni' no 'Siudo da cons\itu·
cionalidnde com que fol'am d1strihuidos eses; potheso 1
O Sn. VIcE~TE ~fAcnAno- E' o. de nüo ter
subsidias a diversos Esbtdos; o níio cnt1•o no
estudo do constitucinnnlidndo desses netos, o governo de Goyaz prestado contas de qunn·
p01•que não posso nqui BCI' censo\' do Con- tío.jli recebida.
gre ..o.
o Sn. LEtTE E 0ITICio,,-Est~ enganado ;
Rvidentomonle o neto <lo Congresso Nncio· não ó esta n. hyJJothcsc,
nnl, que conco<leu o auxilio ou subsidio aos
o sn, VJCESTE tiACIIADo-0 nobre Seno.dor
Estudos em questão, fere do ft•cnto a Constl·
mo dirn ~ual ó.
tuiçiio da Uniüo.
Eu vejo, SI', p,.caídcntc, que f<IZ·SO toda
E.sscs l!:stnrlos níio cmm victimas elo cnlumi·
dude publica, niío cstiLVI\lll om nenhum <los e:$ta ex/Jibiçti.o ...
casos em que a constltuiçiio mnndu ~ue elles _o SR. LIWoi.uo DE BULUuEs- Do opposiça.o.
s..jam subsidiados pehL União.
O Sn. V1cENTE M,\CIIADo-Pti<le sor de opO S~t. Dom~oos VICE~'TE-Apoindo.
posiçt1o
si as;im ~uizoJ•,pois pouco me importa
O S~t. VJCI~NTfl MAO li ADo- Eu, como disso, quo v. Ex.
ntó o Pr 'idente du Republica
não me venho t'azer censor rio Con~n~csso, por julgucm·ll!o eopposicioni>ta
ao governo. Póde
isso, SJ•, PJ•esidonte, niio cntt•o no estudo da guardai' comsigo este. preocupo.çiio.
·
eonstitucionoiidnde desse nela.
O Sn. LEol'OI,no nE llULU1iES-A preocupo.·
Mas tnmbcm o<10 pos-o nppluudir o ucto,
porquo atl'rontn ,lo t't·onte, a lei, porquo o çiío que tenho ó quo V. Ex. conheça melhor
credito cxtmordilmrio fui aborto som quo os ns leis do paiz.
E•tuclos l!vcssemdado cU!nprimonto ti chLUsUliL 0 S!t. VJCE~TE MACIIADO- A que eu tenl!O
expressa da loi, c ou verificado o cumpri· como legialu.llut• e nli.o consentir quo so esteja.
monto dessa. diRpo~ioiio o Poder E:xrcuttvo toJ•t•cndo IL q ue•titu, po.riL fazer um favor fl.
estaria arm11do do amorlsaçiío, para dar essa legal a. UI\\ Estndo ... ,
auxilio. (flrt um apa1·tc,)
l!:m Ooynz nii.o !!avi~ coiumidn<lo puWcL; e O Sn. LI~ITI~ E OtriCICA.- v. Ex. ó quem
n unica cousiL quo sei guo lt\ bouvo foi n ostó torcendo a quosfi\o,
p01 dn de Um !L cidade pot• causa do umn lutiL O S11, VJOE~TE MAcuAno •.• quo niio podín
pnrtidarl!L entre chOfos loct'o;.
l'occbol' esto nuxilio ; po1' Isso lovo.uto-me
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bojo ooutra o neto do Poder Executivo que
mondou dar cato presento, oom VÓI' cump1•idn
o.outorlsoçiio Jeglslutlva, em vii·tude da qunl
tove eote auxilio,
E' natural que os representante• desse E•·
lado tenham multa gratidão ao Presidente
do. Republico. poJo presente que recebem para
seu Estado .• ,
0 SR, LEOPOLDO DE BULIIilEs-!sto t\ quo Ó
torcer o pensamnto da lei 1
0 SR, MORAES BARROS-ÜUÇil·Se !
0 SR, VICENTE MAOIIADD-0Uça·Se O que 1
O Sn. MonAES B•nnos - Que os representantes do Goyaz devem ter multa g••atldilo
o.o Presidente ria Republica pelo Jll'Osonte
feito áquelle Estado l
0 Sn. LEOPOLDO DE BULIIÕEs-Goyaz rece·
beu esse presente, do consolldndor da Republica e nilo do governo actual,
0 Sn, VICENTE MACIIADO- Eu, Sr. presi·
dente, não pretenço no numero daquellea
Sra. Senadores que se mostram multo cholos
de preocupações em salientarem o modo pol'
que o Governo actual vive exercitando sua
autoridade dentro da lei, dos quo entendem
que todo e qualquer pedido de Informações
oobro esses actos devo ser interpretado como
um movimento 1le opposi1·iio.
Eu poderio dizer aos nobres Senadores que
estilo encbendo a bocca com a phrase de que
o Governo está com um legado cheio do dlf·
ficuldodes da situaçilo passada, que esse le·
gado foi encampado de multo Iom grado,
com multo e>ta!·dalh&ço, e por varillS mani·
feetllçOes, pelo Governo actuo!, , •
O Sa. LEITE E OITIOICA- Por honra da Republica,
O SR, VICENTE MACI!ADO - No manifesto
com que assumiu o poder o Sr. Prudonte de
Moroes declarou que o seu Governo niio se·
Tia. mais elo que a continuaçiio do do bene·
merlto solda•lo que havia consolidado aRepublica.
Jll se võ, pois, que se fosse esta herança
tão pesada, fiio desprezivel, o Sr. Presidente
da Uepublica nilo podia. decial'll.r que a acceitavn. •••
0 SR. LEITE E 0ITI0!0A-N!nguem fnllou em
desprezivoll
0 SR, VICENTE MACIIADO,., niio havia de
em documento publico encampnr ostensiva·
monte essa politica pervm·sa o subversiva,
com a qual enchem a bocca todos os dillS os
honrados Senadores
O SR, Jo;to ConDmmo-E;quocondo o projecto n. I, de 1894, creando medalhns commemorativas.

O Sn. V!OENTE MAO!IADO-Estos manifesta·
çiles fui'OIIl fultos sempre pelo S1•, Presidente
d!L Rnpubllca ; nilo so no sou manifesto, como
dirigindo-se a representantes dos corpos militares e do outras corporacões logo que as•urniu o governo, S. Ex. nilo perdia a. occasiíio de fuzor a declaração solemno de quo a
situação ora a mesma om roiaciio ás cousas
da rovolt" e nos henemeritos que defende·
ra.m a Republica,
0 SI\, ESTEVES JUNIOR-MBS a pratica foi
outra.
O SR. LEITE E OITIOIOA-Porque ta pratica
ó cousa div·ersa,
0 Sn. VICENTE MACilADO-POr isto digo,Sr,
presidente, soja abysslnlo, quem qulzer ser ;
m~s não posso ab•olutamente esta\' vendo
assim fuiliLr-se diariamenté ele uma herança
que foi encnmpnda pelo Presidente da Republica, e contra a qual clamam os que vivem
ho,le a f!IZor praça de apoio ao governo
actuo!,
O Sn. LE!TEE O!TlOICA- O titulo deabyssinio a mim ni!o cnbe,porque acompanhei o governo do· Marechal Flor/ano Peixoto, fazen·
do-lhe opposlçilo,
0 SR, VIOlENTE MACHADO-Devo declarar &O
Senado que nos ultimos dias do governo elo
Sr, Murechal Flot•iano Peixoto si n/io fui op·
posionista ao seu governo, por eile fui hostlliso.do .•.
O SR. CosTA A~EVBDo-E porque 1
O SR. VICENTE MAcl!ADO.,, mas ainda as·
sim mesmo nilo me julguei oll'endido ao ll"nto
do esquecer-mo dos seus actos de po.trlot1smo,
e no dia em que Investido do mandato de rB•
preaentante do meu Estado, não o desamparo!
e vim aqui tomar a defeza dos seus actos.
Nilo o ftz, portanto, nem por despeito, nem
para prostrar-mo genuflexo deante de um
pode·, que já não existia.
O Sn. L&oror.no DE BUL!Iilms-0 que não ex·
plica é a razi!o de sun mil vontade para com
o governo actual.
0 Sn, VICENTE liiAOHADo-Jádissa que V,Ex,
póde fililnr da minha boa ou má vontade con·
tra o governo actuo!, como qulzer ; é cousa ·
que não me incommoda, mesmo porque niio
levo em linha de conta o modo pot•que poasa
o governo julgar-me •.
Desejo até, como tenho declarado mais de
uma vez, eliminar todas as dlffiouldades para
que o Governo •la ·Republica Cllmlnhe elesas·
sombra•lo; mas isto .nuo quer dizer prestar
apoio Incondicional a actos que reputo !llegaes.
Os SOB, LEITE E 0ITiriiÔA E COS'I'A AZEVE!IO
dilo apartes.
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, 0 SR. VICENTE MAOIIADO-Nilo quero nhor· •nterr,ndo nn questão, cm dizer que eu a

,,

do.r questiícs lrrito.ntos, mos dovo dizer que
hontern quondo fullova o nobre Sc11ndor por
.Plo.uhy e se pronunciava com grnndo enio!'
em tavor dno prerogo.tivao dos poderes publicas, pedi-lhe que me mostl'llSsO a legalidade do o.cto do Governo em relaQ>lo nos es·
tudnntes dos Escolas Milit11res, cllc não me
mostrou o ninguem me mostrar•i isso: rol
uma medida de ordem publica, que mereceu
applo.usos de todos, como merecernm o• actos
do Marechal Floriano cm relaciio ao• IS Ma·
reohaes reformados •.. (Muitas contestar~cs).
Si os actos foram lll•gnes, nlnguem nchou
·no.que!lo. occo.siilo que não fosaem convenlen·
tes, quando ae tratava de actos de tnsuhor·
di nação e indisciplino. •.. ( Contmaça... Cru·
sam ...re muittll apartes.)

O SR. PRESIDENTE-Quem está com 8 pa·
lo.vro. é o Sr. Vicente Machado.
· 0 SR, VICENTE MACHADO-Sr. presidente,
estou procurando l'llllorcom toda a calmo; níio
quero trazer para a discussão questões irri·
tantas; eatou discutindo o meu requerimento,
e agora, que vejo a celeuma que se te111 Ie·
vo.ntado em torno dolle, é preciso que faça
.salientar Isto e o. paoiencia com que ouvimos
bontem o nobr• Senador pelo Piauhy, en·
tro.ndo em questões que nnilo. tinham com o
caso, em d!scuseíio e dirigindo na maiores
oeDAUl'IIS a todos os que niiO liam pela cartilha de s. Ex.
Fallanrlo com o. frnnq ueza com que cos·
turno fsllar, devo dizer tnmbern que sou um
dos admlradorea rio alto cr!terio e das qualidades do illuatre cidndilo que dirige a pnsta
dn Fazenda; mas, per maior admirador que
tosse do S. Ex. enten•lia que niio teria cum·
prldo bem o meu mandato de ropreoen\1\nto
ao. Nnção, si deixasse passar sem protesto
um acto seu que reputo attentntorio da Lei.
Meu requerimento estou convencido de que
está antecipado mente condemnndo.
O SR. MoRUs E BAitaos tem conscicncia.•
. portanto do. BUa, imprccedenoia.
, O Sn. VtOENTJC MACIIA.DO-Niio, senhor, uiío

acho casa improcedencio.. V. Ex. so.be o cu!·
dado e o zelo com que se tom hoje em vista
prestar serviços ao Governo, a ponto quo o
illustre Senador pelo Piauhy já não recola a
· tiOrte do Governo por !alta ri,A apoio, receia
por o.bundancinde apoio; ó uma plethora que
póde prejUdiCILr,
Sr. presidente, o que quiz principo.lmonte
pedindo hoje apalavra para Cu ndnmento.r coo{
mais amplitude o meu requerimento foi demonstrar que raziio nonhuma teve Ó!ilustre
Senador por Alo.gôas, quando o declarou im·
pr~edente o lnoppol'IUno, e muito menos
l'IIZIIO teve o il!ustro Senador por Ooyaz,aliás
Senado V. VI

tinlln. Jovan tnllo sem conbccel·a, por estudo
conveniente ,la lei •
Si quizcsse demorar•me na tribuna, poderia ox~&minar a origem das duns leis em que
se conoerleu subsidio ll esses Estadoa, e mostrar que essas leis feriram de frente a Conati·
tulçiio.
O SR. Lll:tTm E OITICIOA-0 acto do Con·
gresso foi perfeitamente Cunstituciono.l.
O Sa. VIORNTE MAonAno-V. Ex. 6 capnz
de nffirmnr que a Constituição manda que os
Estados vivo.m á custa da Uniilo .•• (H a una
aparte,)

O ParaniL recebeu um emprcstimo da Unf[o
pelas ch•numstancins em que se achava depois
ua revolução.
0 Srt. COELJIO RODRIGUES- E niio tem recebido auxilias pa1•a a colon!aaçiio 7
0 SR. VICENTE MACHADO-Esses nuxilios
são dados porquo nisso tem intert SSe a União.
e o meu Estado concorre com dinheiro seu
para e"e aerviço. (Ha alg~tns apartes.)
Para mim, denote do texto da lei, dennte
da autoriznçiio contida no orçamento vigente,
o neto do Governo abrindo este credito é um
acto illegal.
O SR, L>:ITE E OIT!CICA-Niio é tal.
o SR. VIcroNTm MACIIA.Do-S! V. Ex. dis·
sesijc o contrario disso é que me admiraria.
Estou vendo que a hermcneutica de V. Ex.
é muito elnstlon.
O SR. LRt'rE E OtTICICA-E' porque o. sua
o.r;:umen\O.ÇILO ó falso.
0 SR. VICENTE MACIIAD0-.1 m!nho. o.rgumentaçiio estli no texto da lei. Si V. Ex.
attender á disposiQiio do § 2', hn de ver
que el!a aubordinn a aberturn do credito á
prestn,;iio de contas por parte do Estaco dos
dinheiros antoriormontc recebidos ; do con·
traria, niio.
0 SR. LEOPOLDO DE BULIIÕEs-Tenbo a
certe1.n de que V. Ex. retirará o sou reque·
rimento," uão aer jlol' acinte. O que V, Ex.
desejava saber, jó. foi explicado.
O Sn. VJcE:>TE MACIIADo-Não foi expli·
co.do ; o que eu disse subsisto.
S1•. Presidente, creio que tenho funda·
montndo o meu requOJ•imento.
Niio voltttria á. tribuna, do.ndo cst~ ~mpli·
tudo ao debate, si não visse outros Senadores
a p!•oposito lia qualquer questão, ll~rem ao
dobato ~ amplitude de discutir tutio, como
hontom fez o honrado Senndor pelo Pio.uhy,
0 St~. L;:oroLDú DE BULHil~S - 0 projecto
do hontem era politico.
1
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O Srt. Vto&NT& MACHADO - E dn va paro.
fazer um11 colcha de ro t<Lihos como foz o lllus·
tre Senador pelo Pi11uhy.
O Sa. CoELUo RoonroUEs - Com mais per·
tlnencio. rio quo a dtscusslio de agora por
parte do V. Ex.
O Sn. Vto~NTE MAcuADO - o que ~tdmil·n·
ria é que V. Ex. llChllsso lmportlnonto a ool·
cha do retnlhos que hontom tez (ti.•oJ,qunndo
julgou·•• até no direito de constituir-se
censor da Cumarn dos Deputa•los, o achnn<!O
opportunrdade pora fazer• a sua llquidaç•io
de contas com o Chofo do Partido ltepubllcano
Federal.
Emfim, Sr. prosidonto,o meu requerimento
nbi llca.
Jri sei 11ntccipa•lamcnto a sorte que o espera ; mas, estou convencido rle que nito se
repet\ri> mais com entono o como quem ni\o
recola contestaçiio, a vhrnse do que todos cs
netos do Oovor•no estiio dentro dus linhas <lo
seu prog•·amma; o multo monos >e voltarll i1
carga com a ostentaçiio dessa tareflr cheia de
dlU!culdades o de espinhos, com que o Go·
veJ•no actual suprol'ta o pesado omu do um
legado, que ello muito volunu,rlamonte ac·
.. ceitou.
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O Sr. Leite e Oltlelcn (") (para
1mw e:»plicaç~ro pcs.~onlt-0 noiJre Seno.Uor,
referindo-se no meu discurso •I e hontem, pro·
nunclou algumas phmaes que precisam OX•
piicoçiio por minlm parto.
S. Ex. referiu·se n apartes que deu, o que
não foram publicados, o a outros quo niio
deu e foram publicados do mais. Eu declaro
a V. Ex. quo niio revi o meu discurso, e
com isto res(Xlndo cobairnonte.
Agora devo releJ•ir·mo ao quo S.l,x. disse,
parecendo dirigir-se a mim, quanto 11 oxls·
tencla de ahysslnlo> no Senado, o de upoio
lncondlelonal nos govet•nos.
povo decla~ar oo ltonmdo Senador que a
~lli~Ja postçno, rolati!amente. ~o governo
P, ss.LdO, foi rlo oJlposlçuo, opposrçao que m•nr~•stel '!·tt\ qU11n<lo se votou a ,nppr·ovacuo
htc?ndlcronal de todos os actos deose ~"vorno.
O Senado •ahe que lu,l um dos mars extra.
mados dafens,rcs da tortuna publica uo tem·
po daquelle governo, levuntanolo·mo em com·
panha t'ormul contra os despcrdlclos dos dinhclros publ1cos. que então se tilziam. A mi·
nhn vida pllrlamelfttLt' cst(l tlllizmento cheia
do cslorcos feito.< em pró! da situação tlnancoira do palz, e lronro·me multo com os serviços pt•estndos ó. minha patrlu. Não posso
por•t•nto, ser chamado n.bys,\nlo.
Quanto o. npolo lncondiclonnl no actual
governo po>se glll'nntlt• 11 v Ex que niío 0
'
• •·
---(") ~jta UIIICiarllo nií.o

fui

rovlt~to {l~lo

aro.tiOI'•

dou, como niiodel nunc~e como nunoo darei.
Honrnn•lo a Clldeh•a que o meu Estado me
conllou, tenho o direito do enl'renlnr-mo com
o governo sem pro q no o!lo procedei' mal ;
~ssim como tenho o dever do defendei-o,
qu11ndo uccusado in,justomente o por polxiío
politica, como foz o honrado Senador.
O SR, VJCENT~J MAlfADO- Nilo apoiado.
Paixão politica ó fullar"onstantomonte no lo·
gado.
o sn. L~rr~ ~ omctoA- Mas o legado t\
uma tl'i&tissimo realidade. A Republica tem·
nos custado mn.is ele um milhiio do oontoa.
Os govel'nos passado~, além Uos recursos
orçnmentarioa, abriram credites de valor su·
perior a 300.000:000$000,
O Srt. EsTEVEs Ju:-uon- Quaes siío os culpados de tudo i;so 1
o SR. L~tTE E OtTICtcA- Niio estou cul·
pando ninguom; sou o primeiro o. confesso!'
quo o Congres•o tem muttl1 culpa em tudo.
POI'Ianto, 11 horanÇIL existo, o só o dever
civlco obriga o Sr. Pre<ldente da Republica e
os s ·us Mlni.<tJ•os a conservarem-se noquolias
cacloirns. Elles sabem ns amar·guras que o
cumprimento dcss• •1cvoJ•lhos tom custado •
~lus vara provar que 11 accusaçiío feltn pelo
ltonrod•' Senorlor ú injust11, cu dlt·el a S. Ex.,
pedindo permissão c tomnnrlo i::Jto ''amo uma
explicaçno do texto da lei, •em otrensa a
s. Ex. o sem querer desconhecer o valor d1s
seus conh•·cimentos JuJ•idlcos; ou direi o. S.Ex.
repito, que o sou erro consiste em uma falSII
intcrpl'OUtCii · dll!el. Quemostudaos diversos
textos do uma lei tem obrtgaçiio rio vorill·
cor· lhes o espirlto, collocar uma dlspoa!Qtio
o!Oonte da outra e pi'O'urar conhecer onde
ost~ a verdade do proposição quo se \evan~•.
A lei rle 1803 d<Z· (Lú) :
Prlmelr~. proposlçiío do honrado Senador,
que uiio ó exacta.
Est,. lei nuo 0 lnconstltucionnl ; foi eiabo·
rado. 110 tempo, em que os Estados ainda niío
, 0 1101111 ,. 0111 orgauisudos, segundo os prlncl·
pio< t'un<lnmontaes estabelecidos na Consti·
tul•;iio l'edot•al, 0 11 esse tempo, sabe o nobre
Senadot•, que o.· constituiç~o permittio. que
t'ussem foi•necidos esses auxlllos.
.
.
O Sn. VtCEN't'E MACUADO dtt um aparte.
o s11 • LEITE 1·: OtrtctcA- A Constltulçilo ó
de "·I de loverelro do 1801 o a lei ó de nevem·
br·o· do 1892.
,
·
hs.ta lo!, Sr. pro.~ld.onte, posso informar a~
ltgn~n<lo Senador, lor ol~boroda pchL Com~}'
sao lo Ül\<Lmento·dll l o.mara dos Deputa os
d:~ qunl cnt•\o faziam parto quatro ropresen·
tantos quo hoJe tcorn nssonto ncst11 C11sa, foi
'oiubur·ndtt polo honrado SentldOJ' por S. I'ttulo,
o Sr·. Mot•acs Barros, Jlelos honrados Sona.
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<lorcs·pol' Goyaz. pel~ llnhln, os Srs. Loopohlo çiio P<'imltiva; elln determinou que fosso endo Bulhões o Severino VIeira o por mim; c, t.reg-uo todo o n.uxilio om prestações e, que os
quando >O tratou do assumjllo, que OI'O se Estados depois prcstiiSSCm cuntns, nrro diz que
dobl•te, levnntou·sc a quostüo dn sua consti· o. presttlçlio do contus sorO. feita n.nto:; da o.n·
tucionalidlldo, chogando~so á conclusilo, de- tro~fL da segunda. pl'e::,tu.çiio ; niio ha. nesto
pois de hnvorcrn ••tudado com bastnnto cu i· pnJ•tlculnr hypothcse alguma r.st •beleci!la.
dn.clo, as tllspslçües constituciono.o~, que n. A unica hypothes" que existe na lei é esta
Uniüo podia, olenti'O do prozo dotorminndo de quanto nos Estados que ja tivera:n dividas
peln Constituição, que ora do deus annos pelas qunos a Uniiio fosse responsavcl ou
conceder ouxilios.
' tladOl'n, niio entregar n totalidade do empres·
Orgunisamos, pois, ns dlsposlcilcs desta lei timo, m11s sómento a eobrn.
som arredarmo-nos d~s disposições consti~ Esta ó a hypothesc quo não se refere evi·
tucfonn.es
dentemento uo Estado do Goyaz, que niio
Eis o quo cstnbcloce o nrt. 4' dn. dlsposl· tinha divida alguma.
ções trnnsltorins dn Constituição Federal :
Assim, pois. a disposlr,üo do orçamento do
. :: Em quanto ai E~to.·los se occupa.rom em lB!l·l para IS!J5 onda tem que ver com o Es·
regulnrisnr ns despezns, durante o poriodo do todo de Goynz.
organisnçfio dos seus serviços, o Governo Fo· Salva a hypothese, diz n lei.
dera! nbrir·lhcs·lm pn1•a esse fim, ercdltos A hypot!lcse ó a que se contém no para·
espccin.es, segundo as conrliçõcs cstabolecidn~ grnpho citado, para impedir o emprestlmo.
A prestaçiio de contas não foi hypothese ou
por· lei.»
Está aqui, pois, o fundamento lia ioi ole condicional estabeleciu~ na lei, foi obrlgnçiio.
IB!J2, cuja constitucionnlldndc, por isto mes- A condicional estab •lecida na lei lbi esta
mo, não pódo absolutamente so1' posta em no caso da U11iao .o;er 1'e.~pousavel ou fiad,a·a, o
que veriftcnva·se, por exemplo, em relnçüo no
duvidn.
Quando so discutiu o projecto, q no con- Estado do Pinuily.
verto u-so nesta lei, referiam-se as suns cUs- O Sn. VtcE;<;'t'l< ~IACIIADO di• um aparte.
posições npenns nos Estados de Goynz e Rio O S11. LEoPOLDO DI~ BULUÕt'S-V. Ex. estli
Grande do Norte, aprosentnndo.se, posterior. confundindo
Goynz com Pnrnmi.
mente, emPnda.s quo es·enrlinm 03 fa.vorcs nhi
esbhelecidos nos Estados da Pnrnhybn o O Srt. LEITE E OtT!CtcA-Esta condicional
Plnuhy.
foi propositalmente estabelecida, nfim de
Mas, nós, Commis::;ü.o do Orçn.mento, v~ri~ evitnr->e •rue fo8drm alcançados pelos novos
1lcamos que o E·tndo do Piauhy tinhnj~ ompl'll:o~tímos da União, sem cstnrem pn.,qos os
um empro.;timo, contrnhido com ftnnçn da primitivos, os Estados rle Sergipe e Piauhy.
Uniüo, no valor do dous mil o tanto.• contos Aqui esti> o ilistor•ico <lesta questão.
de réls, que não tinha pngo ainda, mas que a O Estado de Goynz nada devia á União ; e,
Uniiio ost:.vn. pa.gundo; nestus mesmns cont.li- portanto, o credito loi aberto, para satisf.rzor
çües, se achava tombem o E;tndo de Soroipo a esse serviço, llonlro dos termos da lei.
Nós, os quu defendemos a honara~liidade do
~~ to.e~ circumstanc!ns, po.ra ev!tnr ;Jue ~
Urnao alem desses pr1mclr•os aux1lios, fosse governo ntacndn, niio !ilriamos questão rle
dar segundos, elaboramos a rlisposiçüo do que foiBse approva•lo o requerimento do nobre
pnrngrapho unico do nrt. 2', que resnva o Senador. O Govemo responder·lhe·hla • Abri
seguinte:
o cre1lito dentru doí! termos do o.rt. su du. lei
<lo orçamento nctunl, no qual não existe ro·
~o Minlstr·o da F••zrndn pngnr~ por conta
stricr,iio
" ilypotlwso prevista na lei
da quota deste credito n divirlll a que eSI.ejnm de 1892 ulgumn;
nlrsolut
..
mente
niio se rofere no Es·
por ventura obrigad,•s qunesquol' dos E~tadus
mencionados, no m·t. 1° e do que o. Unuio seju. tado de Guyaz. que nada do ve ii Unliio.
Mas a r•esposta ji• cst~ dada no nobre
1•esponsavel ou ftndorn, entrc~ando no Estn~o SenadO!',
devedor sómonto a sobrt~ quo houver. »
O S~t. VrcEN1'1~ MACIIADO- Peço no nobre
Assim procedemos, repito, Jl<ll'a evitar• que Senador
que subordineesta sua intcr·preta~iio
a União, além do prim<·h·o auxilio, concedo;so no nrt. 2.',
que estabelece o seguinte:
o segundo, que so estipulava ues:m. lei; l~cnu·
•Os Estados subvencionado• prestariio con·
telamos de tal a<'te o; Interesses dn Uniiio.
A lei do or::nmento nctunl mandou que o tas ao CongrcS>o Nacional, por intermedlo do
Executivo da Unliio, ilns qunnt!ILS dos·
governo, Slllva a hypothese do art. 2", ontre· llodP!'
pen•11dns e pagos por este credito.
ga.~se no Estado do Goynz o nuxilio
Pe!·gunto: por hermeneutlon juridica,qunl 0 S~t, LEITE E OtTICWA-Appelio para a !C·
ti OS III hypothcso ? (Pnusn,)
aldade do nobre Senndm•, que ó jur'isperlto :
A lei niio diz que só sor1\ ent1•egue nov11 onde t\ que esti1 escl'lpto a condicional de que
p1•estação na hypothese de ser pag~ a presta- o governo niio poderá entregar o resto dns
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C.oyaz niio ~osava desto benefio!o, portanto
dovlct receber intogralmente o auxilio ; mas
o governo, lutando co111 aa dlfficuldadeB que
eabemos, niio cumpriu a lei, e Goyaz ftceu
prejudicado, ieto tl, o Poder Executivo ftoou
impedido de cumprir a dleposição da lei em
relação ao estado rle Goyaz,
.
Eis a raziiO porque a lei de 1894 em relação
àquelle Estado.
E' certo que os Estados devem prestar con•
to..• da appUcaçiio quo dilo a eBBes dinheiros ;
mae, sr. presidente, pedir contas a. um Es·
tado que ainda não recebeu o auxlllo, é sim•
plesmente curioeo.
O Sn. VIOENTE MAOIIADO - Já recebeu ·
parte.
0 Sn, LEOPOLDO DE BULIIÕRB- A parte do
auxilio que foi concedi~a no Estado de GoyiLZ 1
foi pelo Sr. Marechal Florlano Peixoto, e o
governo daquelle Estado, quando solicitou o
auxilio, mnndou o orçamento, que attestava
um deficit de280:000$000.
o Marechal Florlano Peixoto mandou dar
100:000$ com appllcaçiio ás deepezae do Es·
bom.>
tado e mais tarde mandou dar outros 100
contos de ré
. O Sr. Leopoldo de DuJhõe•
Depois velo n& Men~agom que o sr. Mare-(•) Sr. presidente, creio que depois dae ex· chal Florinno Peixoto dirigiu ao Congreeso
pUcações,que foram cladnspelél honrndo Sena· eeta questão doe auxilias.
dor polasAlagôas,o nobre Secmdot· pelo Pat•anil V(\ja-se as conslcleraçiles que elle faz. Elle
retiraró. o seu requerimento,
adiu o meio protlco paN cumyrtr a dlspoO requeJ•\mento pergunta ao governo si o ~içilo da lei e o melo pratico fo eotabeleoldo
auxilio concedido a Goyaz, foi om virtude da na Iel tle 1803, mandando tazer o pagamento
lel de 1892ou da lei de 1803.
por prestações.
O nobre Senador tlcou sabendo que fo! em
Veio a revolta de 6 do eetembro e o go.
virtude da lei de 1894, porque as de 180~ e verno não ponde usar da lei, embora a. dispo·
1803, jó. pertenciam aos exerclcios nndo•, niio slçilo fosle em termos Imperativos.
podiam autorlso.r a abertura dos creditas.
A lei de 1894, honrando o aompromlSBo toDesde que chnmamos a attenção do nobre ml\dO pelo eongreseo e attendendo á demonSenador para o que dlspile o§ 7"do nrt. 9• dn stração feitCL da necessidade desse auxlllo, be·
lei de 1894, S. Ex, viu que esta lei autorl· neficio de quo os Estados ela Parahyba e d~
aava o governo a abrir um crecllto extmordl· Piauhy ja tinham gosado, autorleou o. gonario, para complotar o auxlllo devido ao verno a IJ.brit· o credito extr,tordlnarlo plll'll
Estaclo do Goynz.
o auxlllo a Goyaz.
•
Si S. Ex. estudasse o hlsto••ico da questão, Não vejo, portanto. riiZilo para. que hoje se
'Veria que estll questão de auxilias aos Estados venhr> criticar o governo por cumprir uma.
data do 1892 e pela Const,itulçiio podiam e dlsposkAo da lei, a abertura do crecllto extra•
deviam BOI' dados aos Eôtlldos que os solicl· ord\nur\o.
tassem.
Goyaz, Parahyba e Plauhy solicitaram essee o Sn. MORAJI:S EBAttnos-Ceneuro mereoei'la
elle, si o niio abrisse.
auxllios ao Congresso, que os attendeu.
Plauhy o Parahyba tinham contraicldo em· 0 Sn. LEOPOLDO DR BULHÕ~S - Sim; pelo
prestlmo com os bancos da praça com a ga- menos m•nilllstava o desejo de prejudicar a
.
um Estado, qnnnclo oe dous outros Jií 'lnha.m
rantia da Uniilo.
Esta estnb•loceu então a clausula de que o gosado cleese beneficio e. sendo para nota.r·ee
governo pagaria esses emprestimoe que ti· que o E~tndo de Goynz .é. o que mate pronham contrahldo com a garantln da Uniilo e cisa.
.. ·.
o restante entregariam CIOS Estados.
o Estado de Goynz,· Sr. preaiclonte, niio os·
tondeu a miLO de pedinte ó. UnliiO, usou da
um cllrelto que a Conetltuiçilo lhe garante,
como
aos outros Estados;
(•) lt11to cllscurllo niio tol rovlstn pelo orndor.
quantias, eom o Jlstado antoriormcnto prestar
contas da outra 1
0 Sn, VICENTE MACIIADO dil um apat•to,
O Stt. LEITE m OiTIOioA-Estu. bypothose
niio está prevista.
0 Sn. VICENTE MAOIIADO-Acha-ee estu.belocldo no art. 2.•
OStt. LEITE mOITIOIOA-No art. 2' está estabecldn uma obrigaçiio, uma impc•Rlção :
oe Estaclos prestarão contas, quando tlvorem
recebido parte ou quando tlvorom J•eoebldo
IL totalidade do auxilio.
Jsto niio é mais do quo uma obrigação lm·
posta aos Estados.
Agoro, si o E<tndo do Goyaz devesse o o
governo, apozar disto, lho mandaseo entregar
o resto do auxilio, então sim, V, Ex. tinha
r&Zilo, porgue a condicional limitava a sua
obrigaçao 1le abrir o credito,
Mos, isto não se dá.
Sr. Presidente, está dacla a explicaçiio a
respeito do credito aberto, e creif, que o llonrado Senador dar·•e-ha por satisfeito. (Muito
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Nilo vf\lo, pois, razão para que vonba dis·
putar esta migalha, que o governo actuai,
honrando os compromissos tomados polo Congresso e o Poder Executivo, mandou cntrí"gn.t•
no Estado de Goyaz.
Creio não ser impertinente, pedindo ao
honrado Senador pelo Paraná, que retire seu
requerimento que me parece sem raziio 1le
ser.
Ninguem mas pedindo a palavra, encerrase a discussão.
Posto a votos ó rege!tado o requerimento.
ORDEM DO DIA
·EntJ'& em 3• discllssilo, com as emon•las approva.rlaa em 2•, a. proposição da Camo.ra dos
Deputados, n. 3!, de 1805, guo declara do li·
vre escolha do Oovm•no, além de outros car·
goa, a nomeação de directoJ•es do ThesouJ·o,
inspectores da Alrandega da Capital Federal
e da Caixa da Amortisaçíio, 1la Casa da Moeda,
administrador da Imprensa Nacional.
São lidos, apoiados e postos conjunctamente
em disouseilo as seguintes:
Emenàas

Ao § 1" do art. 3•.
Restabeleçam-se as palavas- ou demittido.
Sala r1as sessões, 25 de outubro de 1895.Jolfo Noioa.-E. Wandenkolk,-Messías de
Gusmao.

Aeerescente-se onde convier:
A Delegacia Fiscal de Cuyabá terli. um accrescimo ao seu pessoal de dous primeiros e
tres segundos escripturarios, com os vencimentos que a esses cargos competem e no
meados de accordo com as disposiçoes do § I'
arl. 3" da presente lei.
Sala daa sessões, 25 de outubro de 1895.Leopoldo d~ BuiMes,
O Br. Leite e Oltleleo. (1)-Sr·
presidente, o projecto de lei qno so está discutindo, crêa cinco delegacias ftscae><, mllB
nelle niío ftguraa tabella dos vencimentos dos
tunccionarlos, ou pessoal que vae servir nas
delegacias. A Gamam creou·as no projecto e
na lei do oi'QILmento estabeleceu o pessoal
dando-lhes vencimento.
Parece-me que a fixn.çiio do pessoal c dos
vencimentos das repartições, não pódo ser
(i) Ea&o

diiC\U'IIO

-aii.o toi ravhsto pelo Clrador.
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c<tnbclccida em uma lei de orcnmcnto, que
vigora para um exercício, quando esses tunc·
cionnrios devem ficar lnvestl•los de suas func·

çõcs pcrmo.nentomentoi ,lá este u.nno 11presen·

te! emenda em tal sentido, para evitar a irra·
gulnridade a quo me refiro •
Na lei do orçamento do corrente exerclcio,
a Camara dos Depulll.dos .augmentou os ven·
cimentos do pessoal da recebedoria da Capital
Ferloral,
Esta lei termina em 31 de dezembro o
aquelles funccionarios terão de receber os
seus vencimento• dessa data em deante pela
tabella do regulamento, quo fica outra vez
em vigor.
Foi a doutrina estabelecida pelo Sr. ~llnis·
tro da Fazenda, o que levou á CamiU'IL a res·
tabelecer no orçamento do exercício proximo
os vencimentos daquelle jlCsssal, como havia
votado.
Com o pessoal das delegacias, clá-se a mesma cousa. Findo o exerclcio de 1896, ficará. o
pessoal sem vencimentos e serli. preciso res·
tabelecel-o na lei do prçamento do 1807 para.
evitar que os tunccionarlos fiquem expostos
a essa condição.
Eu, querendo proceder rio accordo com a
Camara, copiei do projecto do orçamento, o
pessoal e os vencimentos que elia bavla votado para as delegacias, e vou apresentar
esto. tabollo. como emenda ao projecto que se
discute. E', como o senado vA, o pensamento
da Camara jn manifestado. Apenas parece-me
mais regular incluil-o neste projecto.
A outra emenda que apresento é fixando o
pessoal.dos operarias da Casa da 1\loeda.
A lei do orçamento traz esta verba em globo, para.

l\.8

diversas oficinas, dando o total

440:000$000. Este pessoal não está ftxado
nem discriminado o vencimento dos operarios, como se acha em todas as leis de orçamento para os diversos Ministerios,
Os operarias do Arsenal de Marinha e&tilo
todos fixarlos, quer no numero, quer nos ven·
cimentos, assim como o estão os remadores e
outros empregados do mesmo Arsenal e dlll
Capitanias de portos. No Minister!J da Guerra. os O)lerarlos dos arsenaes estão tambem
dlscrimmados JlCio seu numero, classe e ven·
cimentos.
No Ministerio da Fazenda ha os opernrlos
das capatazias, que igualmente figuram .nos
orçamentos especificados no numero e nos
vencimentos, designando-se os abrldores, os
marcadores, os auxiliares da portaria, etc.
A anomalia M•·so sómente quanto á Casa da
Moeda, A verba vem cm globo. Jó. se reconheceram os inconvenientes dahi resultantes,
pois que varias reclamações Icem apparecido1
e tem-se excedido a verba niio sendo posslve1
ao Governo pagar os operarias por terem si•
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2:400$000
2 :OOO:;;Ooo

2: 400.,.'000

4:800.,000
4:000$000
6:000$000

2:4~

6:00~~

2:40lo;:iUUU

3:600$000

7:200$000

7: 2()()$000

7 :200.."000
9:600$'100
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2:4fi0$IJOO
2:400$000
3:~'000

l:OJ0$000 2:000$000
48:000$000
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J continu'l .................. .

27:100$000

i5:100$00~

Sala das sessõe3, em 25 de outubro de IS% -Leite e OJticica.
O pe.=Boal technico e operaria da casa da Moeda, será di:'itribuido
dentro das verbas fixadas no orç.1mento pelos quadrvs constantes da
seguinte t.abella:

2:700$
2:201)$

Ord.

2:700$

I :500$

I :801)$

16:00~

5:400.'

1:000.$ 6:400$ • 10:401)$

I :300$ 4:000.S

Gr:lt.

Emp1·egatlos teclmicos e peisoal Õperar!o tias officinas

Fiel de balanças...............
Laboratorio Chimico:

2 Desenhistas.................

1

Chefe......................... 3:6~ I :8003
4 Ensaiadores................. 2:700:;t I :300$
I Praticante de .]a classe a 6$
(em 300 dias) .....•.......
I :800$
1 Praticante do 2 classe a 5.$
(em 300 rlias) •••.••.••••.•
I :501!;$
3 Aprendizes de I• ela>se a 3$
(em 300 dias) .•......•. ·...
900$
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to em discussão as seguintes

São lidas. apoiadas e postas

desses vencimentos respeitei as verbas do
or.:.amenw. 514:300$. com uma rliJierença
pequena, para meno:;, na. importancia do
1:4011$, melhorando o vencimento do pessoal
technioo e distribuindo o pessoal operaria
pelas diversas olficinas.

:-=--:-o~~-

-~: "-,.--. -~-_--:--J:-~.,_~..,_~_--:·~--~~:~c;;_~~-. ~-~:-:..:·-~-~~~~·~~:_•_--.j__:~~~:.~':!~l>:-~~- ~=-

9

4:000$000

do feitas despezas de mais. A dircck>ria de tro das disposicões introduzidas pela Commiscontabili1lade tem rec1ama-1o por diversas ve- são do orçamento da camara no orçamento
zes a fixação desse pessoal e o logar proprio da fazenda9 C que mando uma emenda esta·
é o projecto que discutimos, que rf>forma as belccendo essa fixação.
repartiçõeil de fazenda.
As emendas são as seguintes. (U):
. A Gamara nos Deputados manifestou-se já
Uma é substitutiva de ouh'a qucjá.mandei.
relativamente a t"sse pessoal e unicamente,
tomando em considera4'a,ão, ou indo ao cncon- • Devo declarar ao Senado que, na fixação

9

2 ) 0 ' escripturarios ••••••••
2 2rs dito3 •••• • •. • • • • • • ••• •

cart..orario ............... .

3'' dito.:; ................. ..
-4os tlitos.- ........... - ••••
the...o:oureiro •••••••••••••
fiel ••......•.•••..••.•.•.

3:60(}$000
I :2<.0$0~'0

261:000$000

Accrescente-se em additivos: ·
O numero, classe e vencimentos dos funccionarios das delegacias
1. 0 O numero, classe c vencimentos das Delegacias Fiscaes, no 1fiscae3 de GoyazJ Curityba, e Cuyabã, serão os seguintes :
Pará. Pernambuco Babia, S. Paulo e Minas Geraes, serão os se· I Delegado ........... _•••.•
6: 000.$IJOO
6:000$000
guintes:
2 tu cscripturarios ........ .
3:200$000 6:400~0
3 2-•s ditos •.•••••••••.••..•
2:400.$000 i : 20fl$1J00
I delegado •••••••••••.••••• 9:000~ 9:000$000
I theso• reiro ................. .
4 : 000$fl00
4:000$000
4:R00$01)0
I porteiro ccartorario •..••.
2:500$ ·oo
2:50~0
I :00<,$000
1:000~000

2
2
I
I
1
I port.Piro ......... ~ ........ .

2 contínuos ................ .

2:400$000
3:600$000
2:400$000
52:200$fJÕÕ

O numero. classe e vencimentos da Delegacia Fiscal do Rio Granfle
do Sul, serão_ o~ seguintes : _

2:400$000

4:800$000
4:0atl$000

4:~0

I delega•10 _•• : :-• •••-•••••••
2 1"5 escriptura.riós .-....... ..
2 2 -s •li tos •• : •.-........... -•••
ditos .................. .

2:0:10$000

a~$

2 4''5 ditos .................. ..

5:400$000
2:400$000

2

I thesoureiro .............. .
I fiel. .....•.•.....•.••••••

..........

5:40<~

I cartorario .•.••••.•••••••

2:400$000
3:000$000

-~-_,.,

continuas .................. .

I porteiro .•••••.•.••••••••

~

·····"

•
' '

.

3 Aprendizes de 2" clruoo a 2$
(em 300 dias) •••••••••.•••
3 Aprendizes de 3• classe a 1$
(em 300 dias) •••••••••••••
4 Aprendizes de 4• clas.<e a $5<Ja
(em 300 dias) ••••.•.••••••
I Sernnt.o a 4.~ (em 300 dias).

';'

900$

600$ 1:800$

300$
1:=

150$

8:000$

5:400.~

1 :800~
9:600$

3:00()$

9:000is
·
10:800$

9:000$

10:800,!;

·

10:5!JOS

19:200$

8:000$

5:4~

1:~

1:300$

1:~ 19:50~

1:200$ 3:600$

I :800$ 18:600$

2:100$ 16:800$

9

... .•400$ 1''·000$
... . .

3:~ I :SOO$
2:7

Officina de Fundição:
-Ghefe ••••••••••..••...•.••••• 3:600$ I :8~
2 Aju 'antes.................. 2:700$ I :300$
8 OperariOll de i• classe a 8$
(em 300 dias).............
2:400$
5 Operarias ~e 2 1 classe a 7::;
(em 300 dtas).............
2: 100.~
G OperariClS de 3~ clasm a ô$
(em 300 dias).............
I :800$
G Operarros de 4• cbsse a 5$
(em 300 dias)..............
I :500.~
8 Operarios de 5 classe a 4$
·
(em 300 dias)..............
I :200.~
12 Aprendi7RS de 1'" classe a 3$
(em 300 dias)..............
!JOO.S
G Aprcõdizes de 2• class~ a 2.S
(em 300 dias)..............
600$
6 Apreoolizes do 3• classe a 1$
(em 300 dias)...............
~
8 Serventes a 4$ (em 300 dias).
I :20()$
Officina de Laminação:
Chefe •..••••.••..••••••••••••
2 Ajudantes .................. .

5$

5 Opr·rarios de )a classe a 8$
(em 3•10 dias) •••••••••••••.
8 Operarias de 2'" classe a 7$
(em 300 dias) ••.•••.•••••.•
10 Opernrios do 3• classe a 6$
(em 300 dias) •.•••••••••.••
13 Operarios de 4• classe a

(em 300 dias) •••••.•••.••••
3 Serventes a 4$ (em 300 dias).

' . • .Iiii ~

..•"i?

••

-

2:700~

3:600~

'-·-.-.~....-

150$

o:ooo.s

900$

I :800$

600$ 2:400$

ooo.:;

I :200$ 2:400$

I :50()$ 3:000$

1:800$ 3:6()()$

2:100$ 4:200$

2:400$ 4:800$

I :30()$ 12:000$

I :800.~ 5:..100$

I :200$

300$ I :800$

600,!; 3:600$

900.$ 5:400$

I :200$ 14:400$

Officina do Machinas:
Chefe •••••••.••••••• ; .••••.•• 3:600~ I :80()$ 5:400$
2 Ajudantes .......................... 2:700$ I :300$ 8:000$
3 Operario3 de Ja classe a 8.$
(em 30~ dias) .••.••••••••••
2:400$ 7:20()$
4 Oper-drios de 2• classe a 7$
31:000$
(em 300 dias) .....................
2:100$ 8:400$
6 Operc~r•os de 3• classe a 6:$
(em 300 dias) .•••••••••••••
I :800$ 10:800$
lO Operario3 de. 4"' classe a 5.~ .
I :500$ 15:000$

(em 300 dias) ••••••••••••.•
12 Operarios de 5'll classe a 4$
(em 300 dias) ••.•••••.•••.•
O AprendiU>s de Ja classe a 3$
(em 300 dias) ••.•.••.••••.•
6 AprPndizes de 2:~ classe a 2S
(em 300 dias) •••••••••.••• :
G Apremhu:·s de 3• clas~e a I$
(em 300 dia>) ..••.••.•.•••
G Aprt"ndizes de4• classoa $500
(em 300 dias) ••.••• • .• · ••••
5 Serventes a 4:~. inclush·e os
da portaria c os da S~ão
central (cm 300 dias) ••••••

Officina de Gravura:

•••.•.•.••••••••••.•.•..•
98 .....000$ 3Chefe
Oravarlores ...................

2 Operarios de 1:11 classo a 8$
(etit 300 dias) •••• , •.••..•
2 Operarios de 2• classe a 7$

o. o o o

(em 300 dias) •.•.••.•••••••
2 Oporarins de 3• clas.;::e a 6$
(em 300 dias) ..••..••••••••
2 Operarios de 4• classe a 5$
(em 300 ••ias) •.•••.••.•••••
2 Operarios de 5• ela.._~ a 4.$
(em 300 dias) •••••• , .......
2 Apreudizos de Ja classe a 3$
(em 30!1 dias) ....•....

83·300$ 4 Aprendizc.• do. 2• classe a 2.$
•
(eio 300 dias) ••••••••.•••••

86:90()$

Lii:. ... li!lil

"'"'
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o
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c:t
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0:0

00
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300$ 1:200$

1:~~ 1:~
I :300$ 4:000$

1:~ 5:400$

2:400$ 4:800$
2:100$ 6:300$
I :SOO$ 9:000$
I :500$ 7:500$

I :200$ 4:800$

900$ 5:400$
600$ 3:600$
300$ 1:800$
·=
I: = I I:

·'-_~-' ---'-:"

<;:
_._~:-~~~l

__ . :=-

'<• ...lc .:-::; ~;

:;: ,-_ ---3 -~·-·:~ ~ ·---,:-;-

6 Aprendizes de J:a classe a 3$
(em 300 dias) ••••••••••••••
6 Aprendizes de 2 1 classe a 2$
(em 300 dias) ••••••••••••••
42:600$ 6 Aprendizes do 3• classe a I$
(em 300 dias) .•••••••••••••
6 Aprendizes de 4" cla938 a $500

••

Obserooções

;·.:;:~_·'-'-

·:--;-·~c-

" ' ''

3:600$

900$ 5:400$

600$

300$ 1:800$

1:~~ 2:~

2:400$ 4:800$

2:100$ 10:500$

I :800$ 7:200$

I :500$ 6:000$

900$ 1:800$

600$

600$ 1:200$

300$

1:= 3:=

--

--

'

----=--- --'-"__ o__:

!I""'~

2l

g"'

'5
"'

~

g

·.,..------o-,_,,_,,

- --

69:006$

36:600$

514:300$

dos quadros eft'ectivos prevaleceri. o direito de
antiguidade.
Sala das Sessões, 25· de outubro de 1895.-Leite e Oiticioo.

Nas Terbas das Officinas consideram-se inclnidos os operariOI!!

a~~~':~ção

Somma. ·•·.... ••. • . . • • . .•• . . . • . • . . . . . . . . . . •. .

2 Operarios de I• classe a 8$
(em 300 dias) .• , ....•.•••••
5 Operarios de 2• classe a 7$
(cm 300 dias) ............. .
4 Operarics de 3• cla...e a 6$
(em 300 dias). • ••.•.••.•••
4 Operarios de 4• classe a 5$
(em 300 dias) ••••.•••••••••
2 Apren•lizes de !• classe a 3$
(em 300 dias) .••..•••••••••
2 Aprendizes de 2' classe a 2$
(em 300 dias) ••••••••••••••
2 Aprendizes do 3• classe a I$
(em 300 dias) •••••••••.•••.
55:300$
6 Apren~izes de 4• classe a ~O
(em 300 dias) •.••••.•••.••.
3 Sorventes a 4$ (em 300 dias).

Secção de trabalhos e reparos do
estabelecimento:

(em 300 dias) •••.••••.•••••
2 Serventes a 4$ (em 300 dias).

-:__-,_oc._:c- ~ -=~-;_~_:_~~~:;;_~-==--~-~-:e::~\;:_·.------·_:_:·:_~--~--

•.; ,.._..~_y..!..,~~-=~.--!..:=.o.!>-•>_ •.',:.:o••-!.···'-'.1_•-'''-'--~~-~~~-'L-'L.:+~:~;.

4 Aprendizes de 3' classe a 1$
(em 300 dias) •••.••••••••••
4 Aprendizes de 4• classe a $500
(em 300 dias) •.•••••••.••••
I Sen-ente a 4.$ (em 300 dias) ••

Officina de Estamparia:
Chefe .••••••••..•••••••••.••• 3:~
I Ajudante••••••••••••.•.•••• 2:7
2 Operarios de I• classe a 8$
{em 300 dias) .••••••••••.••
3 Operario3 de 2:0. classe a 7$
(em 300 dias) ••.••.••••••••
5 Operarios de 3• classe a 6$
(om 300 dias) •.••••••••••.•
5 Operarios de 4• classe a 5$
(em 300 dias) ••.••••••••••••
4 Operari05 de 5• classe a 4$
{em 300 dias)......... • .••
6 Aprendizes de I• classe a 3$
· (em 300 dias) ••••.•.•••.•••
6 Aprendizes de 2:0. classe a 2$
(em 300 dias) ••••••••••••••
6 Aprendizes de 3• cl.... a 1$
(em 300 dias) .••••••••••••••
10 Aprendizesde4' classe a $500
(em 300 dias) .•••••••••••••
I Servente a 4$ (em 300 dias).

I :200$ 7:200$

I :500$ 9:000$

I i SOO$ 10:800$

2:100$ 10:500$

O_ftlcina de Xilogi-aphia:
'
'
Chefe .....•.. ·.:·.·._·.. ·.·..........• 3:600$ I :800$ 5:400$
5 Operarios.· de I• ·classe a 8$
(em 300 dias) ••••••••.••.••
2:400$ 12:000$

(em 300 dias) ••.•..•••••••.

5 Oper-•riD> de 2• classe a 7$
(em 300 dias) ••••••••••••••
6 Operarios de 3• class3 a 6$
(em 300 dias) ••••••••••••••
6 Operarios do 4• classe a 5$
(em 300 dias) ••••••••••••••
li Operarios de & classe a 4$

.ila.-'
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O Sn. JoXo BAnnAt.no ( pala ordam )- Sr.
presidente, vieram à Mesa diversas emendas ao projecto qne se discute, e sondo aigu·
mflB importantes, não ~odemos votai' o. seu
respeito sem terconheetmcnt.o domorarlo deilas; por isso requeiro o adiamento dn dis·
cussão por 48 horas afim de serom essns
emendas impressas o distribuídas.
Posto a votos, ó approvndo o requerimento.
Fica adiada a diacussiio da proposição.
Continua em 3' diacusailo a propo•içiio da
Camara dos Deputados, n. 36, de 1893, que
o"ncede o. D. Maria Uns VoUoao do. Silveira,
filha legitima do capitiio de artilharia, jà
fo.llecido, Pedro Ivo Velloso d<L Silveira, a
pensão de I00$ mensaes.

1895
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Satisfazendo assim ao seu Justo reclamo,
pormitti<io ne>to momento attestar
que, si n11nc.' pertenci no p-.tl<io politico a
que Euzobio do Queiroz consagrou sua acti·
s~jn-mo

vldu.do e os seus talentos, sempre acatei sua
memorio., sempre o consi,lerei como um dos

primeiros estadistas rio nosso paiz, e mais do
que isto, como um bemfeitor dn. humanidade,.
Para que todos honremos a memoria desse
illustre homem de Estado, ó bflStante recor·
d~tr qu• Euzebio de Queiroz teve a fortuna
do referend~tr a iei de ·l de setembro de 1850
o rle formui•r o decreto de 14 de novembro
do mesmo anno, lei e decreto que, punindo o
contrab~tndo de escravos com flB penas da pirataria, conseguiri\m sustar do vez esse no·
fimrlo commercio, e tornar umn verdade a iei
de 7 de novembro de 1831.
O Sr. Leopoldo de Bulhõe•(')
Tenho concluido.
-Devo uma explicação ao honrado Senador
Ninguom mais pedindo a palavra, encer·
Jllllo Estado do !Uo de Janeiro, o Sr. Manoel ·1'0.·80
& liiSCUS!IiíO.
,
de Cjueiroz, cuja auS\lncia lamento, e acudo
Posta
a
votos,
ó
a
proposiçiio approvada,
ao appello que dirigiu á Commissão de Fi·
em
escrutinio
secreto,
POl' 28 votos contra. 4; :
nançflB.
e, sondo adoptada, vae ser submettida O. san·
Pouco tenho que dizerdopoisdas declarações cçã.o presidencial.
que o Senado ouviu na sessão de ante·hon· Entra em 3 • liiscussilo a proposição rla Ca·
tem acerca da fuga e desapparecimento de m"ra dos Deputados n. 53, de 1895, que auPedro Ivo. Essas declaraçiles, som otTensa à toristt o Poder Executivo a conceder ao 1• ofrespeitabellssimn. memoria do Eusebio ·de ftcial da Bibliotheca Nacional, Oiympio Fe!'Queiroz, conllrmo.ram ns paiàvt'flB do parecer reira dflS Neves, um anno de licença, com ar·
de que sou relator,
danado, para tratar de suo. sn.ude,
A vaga referencia feita nesse parecer à
mysteriosa morte do chelà da revolução Pra·
O l!lr. Severino Vlelrn (')eira não podia incommodar, e menos magoar Sr. presidente, entro em duvida quanto á
o nobre Senador, herdeiro do nome Uiustre constit)lcionnlidode. rieste prajecto ; e como
do Ministro do. Justiça de então. A Commis· v<üo na ordem rio dm diversos projectos, que
siio de Finanças não se tornou écho de uma se acham nas me•mns condições, aeroveito o
ealumnia, si de calumnia loi victima o Go- ensejo pn.rn. fazer ligeiras observncoos o. reverno .Imperial, nceroa do desapparecimento speito.
de Pedro Ivo. A Commlssiio amrmou um fo.cto
Niio encontro entro as o.ttribuições conreque não roi contestndo, isto é, o mysterio que l'idas pela Constitu lçiio ao Congreoso .Nacional
iodeou e aindo. rodeia a morte do valeroso nenhuma que o autorise a conceder licença a
capitão de artilharia companheiro de Nunes tal ou tal l'unccionario publico, oomo se trata
Macha<lo. Esse msyterio nilo compromotteu e de làzer no presente caso.
.
não compromette a honra do Oov~rno do
O Congresso NacionM tem competencia para
Paiz; ni!o mareia a glo1'ia. não impana o bri- estabelecer regrflB sobre as con•tiçõea em que
lho da reputação de Euzebio de Queiroz.
o• funccionarios p11bii~os podem obter do PoEstó. verirtcado que ao Oovemo de entiio der Executivo licença com vencimentos por
não coube responsabilida.<1e alguma em f:!'l inteiro,com parte dos vencimentos, ou mesmo
acontecimento; o Governo nii.o concorreu, nao sem vencimentos; mas parece-me que é nma
pod'•tria mesmo concorrot•, para a (Uga do irregularidade, e mesmo inconstitucional, escholo dos rebeldes, e si est.o voiu a fallccer tar a legislar sobre estos casos especia.es.
.em uma fazenda por suas enfermidndes, ou a Acho que devemos procurar estabelecer ~re·
.bordo' de um navio estrungeiro, como S. Ex. cedentes que tendam a descarre;;ar do sobre
·relàriu, fo.Ucceu entre estranhos; fóra intei- o Congresso estas ma terias sem tmportancia,
ramente do. acção omcial. Po•· cenaequencia o que devem ser da exclusiva competencia <lo
.o honrado Sonarlor pelo Estado do Rio do J11- Poder Executivo, ailiviando assim a tarefa jã
.iioiro não poderia tcr·se choc11d0 com o paro· pesada, que incumbe ao Congresso Nacional •
<ier da commrssilo de Finançns.
'(")Este dlscurao nÃo íol rovlato 11elo orador,
· 8en11.do V, \'1

(") B•He lli8CUr11o niLo fui roVIi\o -11elo o o"r11.doi' ..
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O Sr, Rc;:o Mcllo Yem iL tribuna,
como reiatm• ~a Commi;eão, por entender
que niio tem razão o m•ndot• precedente no
reparo que ocnba 1le fuzet•.
·
O funccionario, .!e quem se trato, já cxcc·
deu o tempo de licença, que lhe conoodcu o
Poder Exouutivo, tempo limitado pm• dispo·
s!çiio de lei ; c não tendo rrcupcrndo a sua
saudc e precisando de mais tempo poro seu
trato.manto, niio podi·• deixar rlo recorrel' no
Congresso, quo tem estudo sempre na posse
dessa :li~culJude, som a. menor contestaçi10,
O funccionor!o, de quem se trai~>, pt-ovou
o impossibilidade om que actualmente se
acha de continua•· no exorcicio de suas t\mc·
ções, its quues poderá voltar 1lepois de resta·
belecido.
·
Nilo ó caso de aposentadoria, porque esta
ú regulado. pol' lei especial; niio e ca~o do in·
vnlidez, mas o de molestia, que pt•ecisa sar
tratado; c, portanto, praticará o Senado nm
acto de ju;tiça, approvan,Jo o projecto.
N!nguem mais pedindo a palavra, encerra·
SO 1\ dísCUSSilO.

Posto a votos, é npprovnda a proposição
cm escrutinio secreto, por ~O votos contra' 12
c, sendo adoptada, vac ser submettidu. ú
snncçiio presidencial.
Segue-se em 3" di<cussiio a proposição da
Gamara dos Deputados, n. 58, de 18U5, que
o.utoriso. o Porlet• Executivo a. conccdm• no
engenheiro civil .José Dias Delgado do Gar·
valho Junior. lente do Externato do G)'m·
nasio Nacional e profcssot• olo Col!egjo Milí·
to.I'. um anno de lrcença, com o respectivo
ordenado, para tratar de sua saude onde lho

convjcr.
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O tilr. tilcvcrlno Vleh•n pede
apenas uma explicação.
Acho que o professor Josó Dias Delgado de
Carvalho .!un!or,Jentc do Externato do Gym·
nasio Nacional e professor do Co!!eg!o Miii·
tnr, deve ser um homem robusto, pam poder
accumulo.r esse:-i dous empregos; ontrutu.nto,
pede o orador {L Commissiio quo o intbrmc sl,
obtida a lioonça, de que trata o projecto, fi.
caró. percebendo o pt•ofcssor o ordenado das
duns cadeiras, ou simpicsmensc do uma.
Niio duvidaria votnr pelo projecto, si o
professor percebesse um só do• ordnnn•'os;
mns acha demais que alio perceba pelos deus
cmpt•egos.

Mllitat• niio ó incompat!vcJ, mn..q antes ó au·
tori•ado pot• lei o cxercicio slmuitaneo das
duus cadoit•as, ó logico, ó con.1equcncia legal
q11e o funcc!onario t•cspectivo, adoecendo, e
obtendo licença pat·a tratar 1lc sua BJIUtle,
tem direito uo ordenado dos dous lagares,
IJcs·lc que a lei não dispiio o contrario, o di·
rei to do funccionario ó mcontestavei.
Niio ha augmcnto do despem, porq_ue os
'uhstituto; só teem direito á ~:r•titicaPIIO que
o funcctonario licenci11do de!x:~ de pei·ccber.
Tum bem niio so tmta de um flwor no func·
ciono.t•io cmfermo, que recorl'e no Congr essa
depois de esgotado o limite que a !oi marcou
ao Poder Execut.!vo para a concessão •le li·
cenças; esse funccioooario provou plenamente
aclmt'-So gravemente enfermo, c unpos,ibilitudo nctuaimentc de exercer na suas funccües;
c, por IBso, o So•nado, approvando o projecto
renderá obcdiencin á lei, o fará justiça 110
tunccionario.
Nin~uem mn!s pedindo a palavra, encerrase a discussão.
Annuncinda a votnção e verificando-se niio
haver mais numero legal para votar-se, procedc·se ti chamada dos Srs. Senadores que
comparcecrnm iL sessão (38) c deixam de ros·
pender os St'S. Gomes de Castro, Cruz, Coelho
Rodt•igues, João CoJ•dell'o;•Mes~ias de Gusmão,
R~so Junior e Mornos Barros (7).
Fica adiada a votnç[o da proposição.
Entram successivumonto em 3;• discussão,
que se encerra sem debate, ndiuda a votoçiio
por falta r'e numero legai, as propos!çOes da
Camaru dos Deputados:
N. 50, do 1895, que autorisa o Poder Exe·
cutivo a conceder a Julio Trajano de Moura,
director da 4" secção do Mu•ou Nacional c do
Laborator!o Anatomo·pnthoioglco da Assis·
tcnc!a de Alienados, um anno de licença sem

vencimentos;

N. 62, de 1805, que nutor!sn o Poder llxe·
cutivo a concedm• a Emiiio José Moreira Junior, 3" escrijl\urar!o da Aifan•lega do Ma·
nitos, um anno de licença som vencimentos,
Seguem-ao om ·2u discussãO, que so oncal'ra
<em dobat,, adiada a votnçiio por falta de
numero legal, os projectos do Se nodo:
N, 39, de 1805, que autorlsn o Governo a
mand11r contar ·ao i" tenoute reformado da
Armada Arthur Waldemiroda Serra Belfort,
para os ciTei tos da .reforma, mais 8 mczcs o

~B

dio.s do serviço;;,;, ...

O tilr. Rego Mcllo vem dar a ex- N, 49, i805, que concede pensão a D. Bra·
pl!cnçiio pedid11 pelo nobre Senador pela 1.ilia Augusto. Pinheiro da Cunho, vi uva do
general Francisco Manooi dn. Cunha .Junior,
Bahia.
Desde que o cxorciclo dos dous Jog>ros do
Scgurm·sc em 2• d!scussi\o, que se encerra
lente do Gymnasio c de professor do Collegio sem debntc, ficando adiada a votação por thlta

•

...
'
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de quorum, os proposições da Camara dos
Depnt,dos:
.
N. 54, de 1895, que autorisa o Poder Ex·
ecutlvo a conceder ao Dr. Ladisiilo José do
Carvalho e Aran,lo. modico da HospAdarla de
Jmmigrontes cm Pinheiro umannodel!cença
com o respectivo ordenad'o para tratar de
sua saude;
'
N• 60, do 1895, que autorisa o Poder Executlvo a conceder a Alcide• Catiio da Rocha
Medrado, blioliothecario da Escola de Mino.s
de Ouro Preto, um anno de licença com o
respectivo ordona•lo para tratar de sua SilUdo

259

IArmada
Arthur Woldemlro do. Serra Belfort,
para os d!elto; da refúrmo., mais 8 mezcs e 28

onde lhe convier;

•
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N. 70, de 1805, que autorisn 0 Poder Ex:ccutivo a conceder a Antonio Leonardo de
Menezes Amorim, I" escriturar lo do Thesouro
Nacional um anno de licença com o l'especti·
vo ordenado paro. tratar de sua sondo onde
lho convier;
N. 72, de 1895, que manda. transfet•ir do
quadro do exercito e incluir como otrectlvo
em um dos corpos militares subordinados ao
Minlsterio do. Justiço. e Negocies Interiores, o
alfct'es do exercito Benevenuto de Souza Mo.galhiies;
N• 60, de lAOS, que autoriso. o Governo a
conceder o.o escripturnrio da E>trado. de Fert'O
de Paulo Al!onso, Luiz Fernandes 1le Araujo
Bezouro Filho um anno de licença., com orde·
nado, para tratar do sua sande.
. o Sn.. PRESIDENTE declal'D. que estú. esgo~nda a mater1a da ordem do dia e nada mais
bo.ventlo a tro.tar, designo. para ordem do dia
da aessiío seguinte :
Votação em s• discussão das pNposições do.
cama1•a dos Deputados:
•
N. 58, de 189~. que autorisa. o Poder Exeoutivo a conceder 00 engenheiro civil Jo•é
Dias Deiga•lo de Carvalho Junior, lente do
Externato do Gymnasio Nacional e proressor
do Collegio Mllitar,um anno de licença., com o
respectivo ordenado, para tra.tnr de sua saude
onde lhe convier;
.
N. 50, de 1895, gue a.utorisa 0 Poder Exe·
cutivo a concede!' a Julio· Tra,lo.no de Moura,
tllrectnr da 4• •ecção do Museu Nacional e do
Laboratorio Anatomo-pathologico da Assis·
toncia de Alienados, um anno do licença sem
vencimentos ;
N. 62, de 1895, que autorisa o Poder Exe·
outivo a conceder a Emilio Josó Moreira Ju·
nior, 3" oscripturario da Aifundega de Mannos,
um anno de licença sem vencimentos.
· Idem em 2 • dlscussilo dos projectos do Senado:
N. 30, de 1805, qne autoria~ o Governo a
mandar contar ao I' tenente reformado da

ilias de serviço ;
N d
•
•
, , . •49 • e ISO.,, que ?oncodc pons"o ~O. Bra·
>.1hn Augusta Pinhclto da Cunha, vmva do
general Francisco Manoel da Cunho. .Tunlor.
!dom em 2' discussão dos proposições da
Camura dos Dopntados:
N. 54, de 1805, que nutorisa o Poder Exccntico a oonceder o.o Dr. Ladisláo José de
Carvalho e Aro.ujn, medico da Hospedo.ria de
lmmigrantes cm Pinheiro, um nono de li· '
cença. com o respectivo·oz·denn.do, pa.ra. tra.to.r

de sua sande i
N: 60, de 1805, que autorisa o Poder Ex·
ocutlvo a conceder a Aicides Cotão da R.ocba
Medrado, blbliothecario ~a. Escola de Minas
de Ouro Preto, um anuo de licença oom o
respectivo ordenado para tratar do sua saudo
onde lhe convier;
N. 70, de 1805, que autorisa o Poder Executivo a conceder a Antonio Leonardo do
Menezes Amorim, I• escripturario do The·
souro Nacional um anno de licença. com o
respectivo or<!enado paro. trarar do suo. sande
onde lhe convter ;
N. 72, de 1805, que manda transferir do
quadro do exercito e incluir corno etrectivo
em um dos corpos militares subordinados ao
Mlnisterio da ,Jus.tiça e Negocias Interiores, o
alfer!ls ~o exercito Benovenuto do Souza Ma·
galhues •
N. 00, de 1895, que autorisa o Governo o.
conceder ao escripturario da Estrada de Ferro
de Paulo .'tron,o, Lulz Fer~andcs de. Araujo
Besouro Ftlho, um anno ele hcença com ordc·
na•lo, para tratar de suo. sande.
,
•
3 disoussao do projecto do. Senado 1,1· 50,
do 1895, que regula. a .Promoçao dos Jutzes do
Tribunal Clv1l o Cr1mma1.
J• discussão do prqjcoto do Senado, n. 53,
de i~05,quetransfero ao domlnio do Estado do
Piauhy diversos proprlos nacionaes. situados
no mesmo Estado.
Discussiio unica do t>arecer n. 178, de 1895,
do.s Commissões de Marinha e Guerra, e de
Finanço.s, opinando pelo ln~efet•imento da pre·
tençü.o de D. Dometllla Flavia da. Silveira .U·
vares.
Levanta·se 0 sessilo i•s 2 !! boras da tardo.
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Prasidcncia do Sr. Manoel Victo•·il•o
•
.
SUMMARIO ~ Ahllrtnrn. dn ses~ao - Lcltlll'n

rl~s cm pessoa do sua 1\lmllla, rotlra,se hoje
para o Estado do Parana.-lntelrado,. .
Dous do t• Secretario da Camara dos Depu.
t11dos,
do hontom, remcttendo as seguintes
o .

npprovnçi10 th~ nct1~ -l~XI'IHHJU'ITE- Pnt•eccroa
~ Nomançüo do nm momh.rn il}tol'ln~ pnrn. n

PROPOSIÇÕES.

Commlsstio ,do Justlçn o Legudnçao -DLacurso e
. N. 92- 1895
reqnot•lmonto do Sr, Gomos elo Cll.!Hro- DIRou~osiio o votnção do requP.rimonto- Dhmur.,~ o
O Congresso Naclon~l resolve:
requot•imento do Sr. Coolbo B.odriglh!B- DIII,\ rt. I •" Fica elevada a 100$ mensaés a
CIIII!I:io do reqnerimon~o.:... OiAoUrRoR dos St•R, Almoicilt Bnrr11to ,, Coolho ltOtlrig"uo.~ -l~nc:orrn pcn•ilo do que goea. ,o, Con~tanço. Leopohllna
rnonto dn dlllcuRRiio o votnçii.o dn roqthlrimonto de Albuquerque, vlum do c~pitilo Francisco
;....;Qnui~M no mA- Volnção dM mntel'ins onct•t·· do Pai!l~ Almeida e Albuquerque;
.
rndns - 3!1 di~ollfl~ito do pa·ojcolo do Senndo,
2.'
Revogam-se
as
dlsposlijOos
onl
con'
Art.
· n. GO, d" 1895 -Discurso o amondns do
.
.
.
Sr. J01to Baa·b:dbo- gncorramonto da. discUAw traria.
Camara dos Deputados, 25 de outub1·o de
aào - Chrlmnda- Adirunt:'ntü _dn voln~1i.o .t• dl~cnssão do projecto do Scnndo, 11. 53, do 1805.-Jiranci!co dtJ As.~is Rosa o Siloa, pre1805- OiAcm•ao dO Sr. Oominj.!'OS Viconlo....:. sidente;- Thama: D•lfino, l" secretarlo;ffincorrnnlon\o dn discURAiio e ndl:1monto dn AUgu&to 1'avares de Lvra (3 11 servindo de 211
votnçíio -- OiRe\lssiio unicn, oncorrnmcntr1 deeln secretarlo).-A' Commtssilo de Finanças.
e ndiamonta dn Totaçiio do pnrecor n. 178, do
1805- Di!lcnrso do Sr. F'rancisco Mnclmdo N; DS-1895
ordem do din n. 28;.

O Congresso Naolonlll resolve:
Ao melo-1li~ comparecem os 39 seguintes Art• 1.' Fica revertida om l'avorde.D. Fio•
. rin•la Marina Barreto Ferreir~ a pensiio coit~
Sra. Senadores:.
Joilo Pedro, Joilo Barbalbo, J. C~tund:o, cedida por decreto do 19 de agosto de 1857 ·a
Gustavó Richard, Joo.quim Su•mento, Fmn·
cisco Machndo,Costa Azevedo, Antonio Baen~. I>. B>Libina Cllrneiro da Fontoora M•nna
Goniils. de. Castro, Cruz,' Coelho Rodrigues, Bo.Á~~~-2; 0 Revogil.m·se as dlsjlôsiÇÕeâ
Nogueh:a Accloly, Joilo Cordeiro •. José Der• contntrlo. .
.
.
. . ..
n~rdó, .Oliveira. G~lvilo, Abdon M1lnnoz, AI·
camar~ dos Deputados; 25 de outubro de
meldà Barr.·to, JoiloNcivn ..Joaquim Pernnm· JS95.-Francisco do Assis Rosa C Siluã, presl;
buco, Rego Mello, Leite e Oitlclca, Messias de
Tl•oma: Dclflno, I• secretario•""' Au·
Gusmilo, Rosa Junior, Coelho e Campos, Se• dente.'"'
guSto
Tavares
Lyra; (3 11 9 sorvlndo de 2'1 sevarino Vieira, Virgllio Dam~sio, Domingos cretarlo)•=A' dC
Ci>inmissilo
dil Flri~n~"lls;
VIcente, Quintlno Bocayuva, L~pér, Lopes Outro do mesmo secretario;
de Igual data;
TI'<lvil.o,- Gonçalves Chaves, C; Ottoni, Loo· oommunlcando que, tendo aquell~
_Camara
pololo de Bulhões, Joaquim de Souzn, Vicente adoptado a. emendo. do Sena•lo á proposiçiio
Machado, Esteves Junlor, Julio Frota,R•1mlro da_ mesm~ C>Lmoro., que auto~is_a o_ Governo a
Barcellos e Pinheiro Mocbndo.
abrir oéredllo de 3.000:000$ paro restaul'll<)ilo
Abro•se a sessão;
e melhoi"llinelito ilas fortiilezo.s dli Republica,
E' lida, posta em diséüssilo e som debaté enviou nesta .data 6. sàilcçilo jlrilsldemiial a
respectlv~ resaluçilo.o...olntelrado.
approvnda a act~ da sessiio anterior.
Deixam de comparocet•, com causa partici· 0 SR.; 2• SECRETÁRIO lG ll vão li Imprimir
pada, os Srs. Justo Chormont;Pires Ferreira, par~ entrar na ordem dos trábalbos os
Co•·rlla de Araujo, Gil Goulart, E; Wan•len·
· kolk, Aristides Lobo, Moraos Barros, Campos seguintes
Salles, Generoso Ponce, Aquilino do Amaral,
Arthur Abreu e Raullno Horn; e, sem ella,
os Srs. Manoel Bàratn, Almlno All"onso, LennN. 201 "" 1895
. dro Maolel, Ruy Barbosa, Eu~onlo Amot·lm,
Manoel de Queiroz, P~ula Souza o Joaquim A' commissão de Finanças velu em agosto
ultimo, para quo lnterpuz~$se parecer, ·_o. ProMurtlnho.
posição
c~mara .dos DO\)Utados, n, 27,
O S1t. 1" SmcnETARio d{l. conta do seguinte ile IA95 da
abrindo ao Mlnister1o do. Marinha o
credito extraordinarlo de 257il52$518 jlara ser
EXPEDIENTE
despendido om concertos"' e .. acqulslçiio dê
roupas, mobllla e o mais qtie julgar neoessarlo
· Officios:
á .organl•nçilo do respectivo hospital,
Do Sr. Senador Arthm• Abreu, do bojo, Com a Mensagem do Poder Executivo, de
communicando que, <levido a lncommodos se- 15 de julho precedente, e no Intuito de jusll-

em

,.
i' . "
;

.,

I•

..

I•
I

I

SESSÃO EM

26

DE OUTUSI\0 DB

1895 .

2!U

ficar osse.credlt~ pedido, apenas voiu a cópi111 Com]llet.n. a c!mmada demonstraQ<1o do cro•
do. demonstl'llcuo, em dun.~ pur·eelln~, d1~ dito, segundo o officio citado. um rol de mui ..
som mo. com potente do me~mo doct•eto, o assim tas pu:.; inas sem data ~ nem as.•dgilatura para.
.dlsc•·lmlnadas:
.
o quJLJ'a Commlssiio de Finanças ch~ma a
Paro os concertos e modifica. ·
attonção do Senado,
çõos Qecessarins D!lildllforenNesse rol so enumero o numero de cada um
tos enfel'lllnriu.s............
57:152$518 objoeto, com os respectivos preços, alguns
Para acquhticão do mohilia,
exaggero.·'os, nocessn.l'ios paro. o fornecimento
roupas, medicamentos, ln•·
do hospital om todn.s as suas dependenciu,
trumentos clrurg!cos, appa·
porcln.,ificaçúos: nel!e estão as linhas que
ralhos do lnboratorlo phardo seguida são transcr!ptns •
. mnceut!co, etc., etc........ 200:000$000 Depois de um resumo de 20 Jlnreellns q11e
- - - - - - attendem aos fins 11 quo se destmam, dando. a
Total do Cl•cdito ... :. • 257:152$518 som ma de 189:·105$900, estú. escripto: .
Não pareceu entãc á Com missão de Finan~ns • Serú. a quantia n despender· se para moodevidamente explicado o credito pedido e tar o hospital tornando·•• per bfl.<e o preço
consequentemente, por intormedio da Mesa dos art.igos, para os quoes ha contracto, e
solicitou do Governo c or·çamcnros detaÚ1ado; conlbrme os dados npresentados pelo seu di·
soo/a. as conce,.tos IJ modlficaçiJeR pr~ci.~o 11 no rector o mes,uo; Sr .. contra-almirante José
·Odl{iCIO e sobro a compra clt: utcnsil~o~ l!tJJ Caetano do. co~to., ISto e, para 300 doentes
para que o hospital funcc!one · c ~"" ';..,,;; com cinco murlas de roupa em l~ enfermarias,
OJ•çamontos sejam discriminacl~s as vtwbas em sendo 30 o. 40 olflcio.es, inclusive aspirantes,
que deucm sor contemplados•.
25 a 30 inferiores. 30 a 40 menores e 180 ma•
A 4 do cor.·ente mez o Mln!sterio da M ,_ rlnheiros e fogmstas.
r!nba., por olficio dirigido ao Senado, diz ln- Attcnden~o.,e, porém, ao que diz o Exm.
c!uir·a demonstraçAo e orçamentos dctalha- Sr. inspector de sau•le naval em seu omcio
do.< relativos ao credito, de que se trat11 n. 78 ao Exm. Sr. chefe rro. Estado·Molor
.fic:midO a.~.titl~ o.ttenclid~ a solicitllçii.o Ct~itu.
Gennrn.l, isto é. reduzir-se o numero de enIO de ogo;to ultimo.
rermarins o seis o o de doontos a 160 ; sendo
E>!sa demonstroçãc reduz·se :
duas para medicino e oh·urgia, uma para ln·
lu, O.·ru;severar que, conformo 0 orçamento fet•iores, UIUO. pu.ra lll'esos, uma para. rneno·
ot•ganisado pela d!rootoria das Obra• Hydrau· ros e urna llnalmente para o!llciaes e aspiran·
lica.• do Ar;enal do Murinhn. desta Capital tes, poderá esta despeza ficar reduzido. a
paro os reparos e modificações no hospital ~ pouco mais da metade, e isto mesmo por ser
suas dependenolas, a somrna necessar!a é r!e preciso croar mais uma enfermaria pn.ra as
67:152$518; o que el!tava sabido e qua.<i nos praças do corpo de infontario r!e marinha,
moamos carmos, pela chamada demonsti•o1.çii.o que U.ltooça.m.
primitiua, ~uo niio fôra julgaria sutllcienteA não ser, na enfermaria dos olllclaos e
mente explicita ii Commissiio de FluanQ1i.l!· aspirantes, nas do praças de pret, rouparia,
2', em· discrlminn.r por sei• parcellps ...~ serviço ge~al, quartos de .enfermeiros e 1oefel·
quantias que, addicionadllB, r\ão a sornrna tot•io d~smesmose trem •'e cozinha, nenhuma
·dos ·200:000$ precisos para que, com 0 1m te· roducçao solli•eram as outr"" dopendencias,
cedente, prefuçom a toU•Iidade do credito quanto ii dcspeza.
.
Si. porém, forem substituídos os artigos
·pedido.
Assim se discriminam :
nmr01ulo; com o aste<·lsco ·e que s:to de eh ris. Para acqutsiçito de mobília ne·
tof!c per outros ue rnell•l B~!tannia e tombem
cc1&rta 80 hospltul e· 511118
"'• em vez ~e •er·em ~ubstttuld!ls per novos,
depen•lenoias
~ forem conc.rta.dos mUitos movets e armações
44 ,, 258
Idem idem de ut~n~iÚo~:::::
0il$2QO
das d!vol'sas depando~ICias do H?>pltal, e que
30 3
Idem idem de roupa para
talvez u!ndo .possam ••r aprovettados,. cntilo
. doentes...................
25 , 075.$500 de ~n!to mats ser~ t•eduz!da a despeZ!I . .1
Idem idem de cama• colohóe•
I elo plano apresentado pelo Exm. Sr, n&. trav68seiros, JenoÓes, etc .. .'
,
$000
pector
!lo '"'udo naval o tllZendo.as reducções
54 007
Idem !dom de trem de mesa
pela metade, sorãc ellas as sogumtes:
o do codnba,., •• ,.,.......
12:8ll0$400 Enfermaria do ofl!clnes e aspiIdem ltlom de medicamentos,
t•nntes ...................... . 14:744$200
instt•umentos cfrurg!cos e
Ditas para proç11s de pret lnfeapptLrelhos para o labora1·iores o menores,.,,,,. :, •• , . 19:391$650
to rio • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
'.'3 ·.78"".
1 ....... , .......... .,,, 22:09!$750
.....;t900 R
\,ou paro.,
- - - - - - So1•vlço ,.;ornl ..... , .. ,, •. , •.•.. 4: •107$7<;0
200:000$000 Quarto tlo enfermeh'O·mór,.,, ••
602$(!00

em
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Dito dos enfermeiros· ......... .

4:000.1050 rceer que entre elle na ordem dos trabalhoa

Dlrectot•/a, .. ....•....... , .• , ..
Secretnrin. , •...•.•......• , , , , ..

3:010~000

e s~ja adoptado.

:1:519$400 Sala rias Commlssões,20 de outubro do 1895.
Almoxn.rlfo.do . , ...•••. , .•..... 11 : S55.j;:JOO -Co,çta A.:et,odo.-Lcito a Oilicica.-Loopoldo
Portarla. ..•... .,.•.............. I :057~000 de ButMJcs.-Ramil•o Bat·ciJllas.- J. JoctguinJ.
Sala. dos medicos ... ........... . 4: 7013,'700 de Sou:a,- J, S, Rego Nollo,
Gabinete clrurglco,, ..•.• ,.,.,. 3:
Trem de cozinh11. .• , •....•...... I' 104:>2°0 o sr. Pre,.ldente- Ha uma \a~

oszj;ooo

Refeitorlo de enfermeiros •.••• , •
j~~~ 50
0(l
Enfermo.rias . ...............•..
Ln.vn.torio ..•........•.....•... I rn&~~~~~
Vas lbamo para pllarmncia, •.••
Mobilla pa1•a dl ta ............. . o. ,. 5~ 000
ApPJ!relhos Idem Idem .••••••.• :;;4~s.:S00o
llomba de incendio completa. , .• 1:400,SQOO

121 : 176$500

Neste orçamento nilo est~ contemplada a
relaQilo de concertos precisos para a plmrmacia do hospital, o que constam da relação
detalhada apresentada pelo seu encarregado
i> pag. 12.~
A Commisaiio de Finanças deixo. assim evl·
deneiado o pouco cul•lado com que fura at·
tendida, ~uando em agosto ultimo solicitou
info1•mações do Governo para bem julgar do
credito que, por Mensagem, havia sido po.
dldo ao Congresso Nacional,
Nilo estll ao ~resente melhormeuto orientadA do que entilo.
Reconhece, porem, que ha urgenc1a em dar
meios ao Governo, para por·se em condições
de servir o Hospital de Marinha. niio só pelo
lllllvlo que terão os doentes por um trata·
manto melhor, como o ainda pela reducçiio da
despeza, aggravwla polo facto, atum do, isto,
contrariar a disciplina militar.
E, nestes termos, confiando que o Govel'no,
no Jbcto dessas e de outras Informações que
tem e não vieram á Commissi\o, da necessidade de restringir tnnto quonto posslvel os
eilca1•goa do Thesouro da Unlilo, só despcn•
deró. do credito pedi.. o o strlotamente lndla·
pensavclllo fim, deixando sllldo, c não Insigmftcante, attendldo oserviço, ó de parecer a
commlssilo de Finanças que o Senado dê sou
assontimento á proposição da Camara.
Sala. das commlssiíes, 26 de outubro de
1895. - Costa A:ooedo jllurão do Lndarlo),
relator.- Leopoldo de Bu Mes,-Leltc o Oitioioa~

- Ramiro IJarcallos, - J. Joaquim. fle

Sou:a, -!. S. Rego Mcllo,
N,

202-1895

A Commlssiio do Finanças ten1io examinado
o projecto do Senado n. 47 do corrente anno
que eleva os vencimcnros do osoJ•!vão e do
meirinho da Auditoria de Marinha, ó de pa.

na com missão de Justiça o Leglslacilo, por
motivo da ausenr.la do nobre sena-ar corr811
de A~aujo, nomeio portanto, pu.ro.pr~neher
interma,nente ess~ vaga, o Sr. senado! Leopoldo Bulbiíes.

O Sr. Joiío Neiva-Sr. presidente,
a necessidade de um Codlgo Criminal Militar
se faz sentir desde os tempos úOo manarchla.
o Senado não Ignora, que ainda r"ge essa
instrtulção a Jeglslaoiio dO seculo piiSSado,
modificada ou alterada por provisões, con·
sultas e avisos do Minislerlo da Guerra.
O illustre membro do Supremo Tribunal
Militar. o Sr. Antonio Augusto Cardoso de Cas·
tro, confecionou um cod1go militar, servindo·
se de tr11bnlhos de commissões, que precede·
ram a Republica e mesmo de uma nomeada
depois da Republica, modelando tudo segun·
do na theorias da moderna sclencla crlmlnal,
Relova salientar quo à esse distincto e Jl.
lustre magistrado sobra competencla para
fazor um trabalho de merlto, cumo o que
t•m a honra de apresentar. De longos annos
acostumado a lidar com causas militares,
como juiz togado, prescrutou do perto essa
necessidade, que com uma dedicação sobre
modo louvava! proourou sanar.
Tomando por base tal trabalho,.,
O Sn. VIcENTE MAoJi,\Do-Deve ser um bom
tra!mllJo, perque o seu ~utor é muito com ?O·
tento.
.
o sn. Jolo NEIVA.,. e a; üisposlr,:iles esparsas, na nossa leglslacilo, elle confeccionou
o codlgo, que vou ter a honra de olferecer
sonter ao Senado.
como esse illustre cldadi!o não laz parte
d~stn. corporaçilo; e, por !aso, niio póde olfe·
recer nenhum tra!mllio Ji sua upreolaçlto, eu
tomei a incumbencia.de apresentai-o 11 oonsl·
derar,:iio do Senado e pedi a quatl'<l corupanbelros, quo mo auxlllassem. nessa sentido,
para que a obra pudesse vingar.
Ela os termos da carta que o Sr. Cardoso de
Cnstro dirigiu-mo (lô): .. ·.
«Anima•to do maia alncero ·desejo de prestar algum serviço '' clusse em cujo melo
tenbo estado desde alguns ·arinos, lembrei· me
do orgaóisar, com o ·auxilio·· de um amigo
particular, o Sr. ma)Ol' l1onorario Hraz de
Souza da Silveira, um prqjecto. do Codlgo
Criminal para o Exercito, no Intuito do con
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correr mais cmcazmcntc pnt•a a suLstltui<;~1o Art. 3," As d!Rpo,içúo< <la lei crlmlnal!l)ldos chnmtlll"s-Artlgos do Guert•a-tlt•ailos lltnr não tccm oft'oito rett•oaotivo; todavto,
do Reglmon!o de lnflmtarla o Artilharia, o facto anlet•ior sm•ti regido pela nova lei :
actualmentcnlnda em vigor, na confot•midlldc 11) si não for per elln qualificado crime ;
da provisão de li de outubro rio 18•13.
b) si for punitlu com pena menos rlgorcsn.
Essa projecto, resultado pratico e <lo ostu- P;u•agrapho
unlco. l~m ambo!l os casos.'
dos pt•oprios, Ibl calcado cm out1•os que com- embora tenha havido
coudemnnÇilo, se fiLru.
pulsei, organisndos por numerosas comml~ nppllcnçiio da lei novn, a requerunento da
sões nomeodns polo Governo, ~ue no regt- pat•lo, ou dos audilot·e;t, no Supremo Tribu·
men pii.Ssnrlo, quer mesmo dopois da Prc>cln· nnl Militar.
mtLQüo diL Ropublicn. com missões compostus Art. 4.' E' Cl'imo militar to•la acção ou
de militares e magistrados distlnctos, po- omissão
voluntar\n., pl'ov\sta neste codigo.
dendo, pois, sorsubmett.ido no estudo o deli· Art. 5.n E' punivel o crlmo consummado
beriiQão do Corpo Lo~isiativo para que uma e a tentativa.
boo Lei na e<pecíe ••Ja promul~ada,
Art. 0," Rcputnt·-sc-hn consumma.do um
Tenho a honra de commettcr a V. Ex. tle crime
quando o neto m•iminoso reuntr todas
como militar provecto o entender das cousas as condições
especificndas no. lei.
de sua classe, a brcfiL do dirigir essa cam- Art. 7 ,"A t•csoluçilo do commettcr crime,
panha, acudindo IÍ classe a que pot•tence em manirestada por actos exter.ores que niio
uma necessidade palpitante, qu11si scculnr- constituam começo do cxeeuçiio, nilo é sumento reclamado..
jeltn il acção Cl'irnlnnl, salvo si constituir
Quer-mo p>rocer que, tlignan•lo-se V. Ex. crimo nspeciOcado na lei.
do apresentllro meu tt•abnlhoao Senado, conArt. 8.• Ha tcntntivn sempre que, com inviria fosse elle publicado into::rahnente ~o tençiio do commetter crime, se executem
Diario do Congresso o norncnda umn. commls· actos extel•lorcs que, pela sua rcluçiio di
siio especial para revel-o, con ve<•londo·o em recta com o facto, tenham por objecto a con·
projecto de Lo i.
summa.f'ií.o do c1•ime c este não se \"eritlque
Aceeltando este encargo, a mim f~Lril V. Ex. por circumstancias independentes da von·
especi~l flneza e ó. ltepubllca serviço rele- tadc do criminoso.
.
vante.•
§ 1." Não ó puni vela tontntiva no caso de
Sntl•fuço este pcditlo mandando o projecto lnetnCIIcianbsolutu. do meio empregado, ou de
1t. Mesa, para ser enviado t\s Commissücs impos·lbtlldade do fim a que se prupuzcr o
competentes.
eJ•iminoso .
. Vem i• Mesa o e>tando apoiado pelo numero § 2, • l(tn qunlq uer CII.SO são considernd~s
de assignnturas vne a imprimir. para entrar f11ctos independentes da vontade do crlmtna ortlem dos trabalhes, o segumte:
noso:
:PRO.JECTO N. 30 DF: Um:; a) o emprego errado, ou irrellectido de
meios cons<deradcs proprlos para a consecu-

Cotligo Criminal tlo ll!crcilu
O Congresso Nacional dcm·el:t :
PARTE PRIMEIRA.

~iio

do fim ;
.
b) os ob,tnculcs encontrados ou oppostos"

execuçfio do c1•imo.
.
Art. O.• Ainda quo a tentativa niio BeJa
pnnlvel os factos que entrnt•em na sna constl
tuiçiio o serão, si for·em classificados como
crimes aspcciacs.

DOS ClmiES E DAS l'E)(AS

TITULO I
]Jos cl'l'nws e elos c1·iruiuosos
CANTULO l

Dos o1·imcs

Art. 1.• Niio hnvaró. o<•ime militar sem
uma lelnnterior que o qu:~lltlq uc.
Al't. 2,' .Puro. a qunli1Jc11ção dos crimes o
· nppltcaçilo das pemtS niio ó admissivel n ln·
torprotn~ão extensiva pw ;muiogia ou ·pari·
lln•lo.

C.\PI'l'ULO 11

Dos criminosos

Art. 10. Os agentes do crime sõo autores
ou cumplicos.
\v
§ 1. • Silo nu teres :
11) os que directamente resolverem c executarem o crime;
b) os qne constrnngeJ'emoumnndarom pra·
tlcnr o crime ;
c) os que executarem o crime por outrem
t•esolvldo;
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d) os Instigadores que por sua lnfluonola
hlemrahlca ou social, por promossus, nmoa·
QOS de autoridade ou tle poder, Insinuarem,
provocaram, animarem, favorccorom, promoverern ou dirigirem qualquer lacto criminoso
o os que, devendo lmpilllll·o, roprimll-o ou
denunolal-o, o lllvorocerem por inaccão,indif·
terença, frouxidão ou uutt•o qualquer motivo
opposto o.o dever e á looldade milltar. '
§ 2.' Siio cumpllces:
a) os que concOJTerem directamente pat-a
a pratica do crime ;
· b) os que, niío tendo resolv!<lo, ou J>rovocado, pnr qualquer modo o crime, derem
lustruoções ou prestarem auxlllo 1í sua execuçiio ·
c) os •lUC occultarem ou destruirem as
provas, vestlgios, ou instrumentos do cri·
me·
d') os que tirarem ou esperaram tirar aigum proveito do crime, embora a titulo one-

li) os que por onfarmldada, ou outra cauaa
pn.ti\Oioglca, nilo tiverem consc!onola no orlme
ilo momento em quo foi commeltldo, ou o
commettorom sob sua lnflueno!11 ;
e) os que, no exeroiolo do commando de
praça de II'Uer·ra, ou de forÇIIS m!Utares, e na
immlnencla do perigo, ou calt1mldatle, om·
pregarem m~io~ •·iolentos para compollir os
subaltot•nos, ou subordinados, a executar ordons, servioos e manobras urgentes para
evitar a ssdiçtio, a revolta, o desanimo, a
confusiío ou 0 saque.
Art. 17. Nilo silo tambem criminosos:
a) os que praticarem o crime para evitar
mal maior;
b) os que praticarem o crime em de!'esa le·
gitlma, propria, ou deoutrom.
§ 1." Para que o crime s~ja justificado no
caso da lettra a, deverão Intervir co!ljunotamente, a favor do criminoso, os seguintes
rsqllisitos ;
l'<lSG ·,
1', oertem do mal que se propoz evitar;
•) os que, sendo obrigados em razão de 2.., Jlllta absoluta de outro meio menos
sua proftssiio a fazer aiJ,''llm exame a res· prejudicial ;
peito do crime! alterarem, ou occultarem a s•, probabilidade da efficacia do melo em·
verdade do tUc o com o proposlto de t'e.vo- pregado.
reoor o criminoso,
§ 2." Para. que o crime soja justificado, no
Art. 11. Aquelle que mandar, ou por qual- caso da lottra b, deve•·ão lutorvlt• conjunota.q uer modo provocar alguem a commetter
t
•
d 1 1
1t
um crime eresponsavel por qualquer outro meu e, a .avor o cr m noso, os segu n es reque o executor pratique na reallsaçilo do quisltos:
crime.
1', 11A'S'ressiio actual;
Art. 12. Cessa. a responsabilidade do man· 2', impossib!l!dade de prevenir ou obstar
dante sl este retirar a tempo a sua capar· a acçiio, ou do invocal' e receber soccorro da.
tlolpaçilo no crime.
autoridade publica;
3", emprego de melas adequados para evl·
tar o mal e em proporçiío da aggr~ssito;
' CAPITULO III
4•, a ausencla de provooaçiio que oooa·
slonasse
a àggress4o.
·Da! causas (JU8 excluem c motlificam a rcsArt. 18. A legitima defesa niio ti limitada {J,
ponsabilidadtJ criminal
protecçiio da vida ; ella comprehende todos
Art. 13. A responsabilidade criminal ó ox· os direitos que podem sorlesl\dos.
cluslvamonte pessoal •
Al't. 19. Reput$r-se-ha ·tnmbem praticado
.Art. 14. Nlnguem poder~l allogar para om defesa proprla o crime commottldo em re·
eximir-se da responsabilidade criminal :
slstoncla á exocuoiio de ordens ou req uislções
!Uegaos, niio se excedendo ns meios noces·
a) a ignorancla da lei;
sarJo• para lmpedll-as.
b) o receio de um perigo pessoal ;
c) que o facto lhe foi ditado por sua conParagrapbo unlco. Silo ordens o requi~iencla, ou por preoolto de rel!giiio ou phllo- sições lUegilOs as ema.nlldas de autoridade in·
sophla.
·
competente e destltuldas das solemnldades
Art. 15. As acções ou omissões contrarias nocessarias pat•a a sua Vllllrlnde.
{J, lelorlmlnal militar, que niio fot•em commotArt, 20. A or,lem de commetter crimo nito
tidu com intençiío crtminosa, ou que não lssnta
pena aquelle que 11 executar ; toresultaram de nogllgenciQ, lmprudencla, ou davia, da
si
consistir
em fucto . quo a la! puna
irnpericla, nilo silo passiveis de pena.
sómen ter como abuso de podet·, ou vloli\Qao de
Art. 16. Silo irresponsavels :
deveres funoolonaos. a responsabllldntle cri·
a) Oij menores de nove annos ;
minai que t•osultllr tla oxecuçiio em virtude
h) os maiores de nove e menores t!e qua· do obedlonou• legalmente devida a superior
torze annos que obrarem sem discernimento ; legitimo, reoahirá unicamente sobro nquello
o) os loucos fóra dos lntorvallos luoldos ;
quo dou a ordem.

'•
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CAPITULO IV

Art. 21. Clrcumstanclas ngg,•nvanl!'s e
nttenuuntes Influirão na oggJ..vaçiio ou ai·
tenuaçilo das penas,
Art. 22. São circumstnnclos nggJ•ovontes:
§ 1.• Ter sido. o ct•lme commettldo com pr•medltoção, mediando entre a dellbemçilo cri·
mlnosa e a execução o espaço pelo menos do
24 horas;
§ 2.• Ter o delinquente commottido o cJ•ime
por meto 1le vencno,substanclasanosthtlsicus,
lncendio, aspbyxla ou lnnun•'açiio;
§ 3,• Ter o delinquente procu••aclo a noite
ou o ·lagar ermo para mnis facilmente perpe·
trar o crime;
§ 4." Ter o delinquente sido lmpellido por
motivo reprovado ou frívolo;
§ 5." Ter o delinquente superioridade em
torça ou at·mns, de modo que o otrendido não
pudesse defender-se com pf'Obnbllidndo de re·
pelllr a otrensa;
§ 6.• Ter o dellnqurnte procedido com frou·
de, ou com abuso de confinnçn;
§ 7." Ter o delinquente procedido com troiQiio, surpre>.a ou disfarce;
§ 8.• Ter precedido no crime n omboscuda,
por haver o delinquente esperneio o otren·
âldo em um ou diversos Jogares;
§ 9,• Ter o delinquente commettido o crime
por paga ou promessa do recompensa;
§ 10. Ter s1do o cr1me commettldo com ar. rombnmento1 esealadas, cha;ves falsns, ou
aberturas su oterraneas;
§ 11. Ter sido o crime ajustado entro dous
ou mals lndlvlduos;
.
§ 12. Ter sido o crime commettldo cs·
tondo o otrendldo sob n. lmmcdiata protecção
da nutorldnde publlea.;
§ 13. Ter sido o crime commettldo com o
emprego de diversos meios;
§ l.J. Ter sido o crime commettido em
occaslues de lncendlo, revolta, tumulto ou
qun.lquet• calamidade publica;
§ 15. Ter o delinquente commcttido crime
em estado de em bt•laguez ;
§ 16. Ter sido o cri me commettido dumn te
o scrviQO ou a pretexto delle ;
§ 17. Ter si•lo o crime commettido com
emprego •'e armas o instrumentos do set·viço
para oo>o IIm procurados ;
.
§ 18. 1'er o delinquente meios precedentes
mllltores;
§ 10. Ter o delinquente reincldi•lo.
. Art. 23. A reincldencla verlfica.se qunnclo
o cl'lmlnoso, depois d11 senton~a con•lomnatorill pas:ladn em julgado, commettor outro
crime da mesma natureza.
Sen~ado
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OUTUBRO DI!

1895

265

Art. 24. Tambem se ,iulgarilo aggravados
os crimes:
§ 1.• Quando a dor pbysicn. for augmentlldn por actos de crucldcide;
§ 2.• Quundo o mal do crime for augmontodo por circumstnncins extraordlnarlas de
lgnorancin, ou pelo. nnturoza irreparavel do
damno.
Art. 25. No crime da deserção silo ainda
clrcumstoucias aggravantes :
§ 1•" Ser a deserção renlisada em pniz OS•
t1·nnge!ro ou para elle ;
§ 2.' Lavar o criminoso comslgo at·mns ou
qualquer objecto de propriedade nacional ou
subtt'11hido iL camurada ou companheiro de
..rvlço.
Art. 25. Siío circumstnncias attenuantes :
§ 1.• N•1o ter bnvido no dellnquenl_!l pleno
conhecimento do mal e dh-ecta lntençao de o
praticnr ;
.
§ 2.• Ter o delinquente commettido o cr1me
em defesa da pt•oprio. pessoa ou de seus direitos, ou em defesa de pes;oas ou direitos de
sua família ou de terceiros ;
§ 3." Toro •lelinquente commettido o crime
oppondo·se a execução de ordens !llegaes ;
§ .J." Te1• precedido provocação ou aggressiio rla parte elo otrondido ;
.
§ 5," Ter o delinquente commettldo o cr1me
para evitar mal mnior ;
§ 6 'Te1• o delinquente commettido o crime
em obedlencia á ordem de superior blerarclli~o

;

7." Ter o delinquente bons precedentes
militares, ou ter prestado relevantes serv1ços
á patrin ;
§ s." Ser o delinquente menot• de 21 ou
maior de 70 nonos ;
§ u.• Ter sido o rlelinquente tratado em serviço diario com rigor niio permlttldo por lei.
Art. 27. No crime rle deserção, em temjiO
de paz e dentt•o do palz, é consideraria o1r·
cum•tnnciaattenuante o. demora na concessúo
da baixa além de dous me\les depois dn conclusao do tempo do serviQo.
§

TITULO 11
Dns penas
CAPITULO I

Da aualidaçle das pena.•

Art. 23. Nenhum crime ser•i punltlo com
penas que não est~jiio estabelechfns nns leis,
nem com mais ou menos daquellas que estiverem dect•etados para puni<· o c1•lme no grelo
maximo, móllio, ou minlmo, conforme us clr·
cumstanclas nggravantos ou atteuuantes.
~~
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Art. 20. As penas estabolocidus neste co·
rligo silo ns seguintes:
a) morto;
b) prlaiio com trabalho;
c) prisão simples,
Paragrapho unlco. Aos omprogarlos mllitnro::~, aos cO·I'Óos nüo militucs o ás possons
quo, em tempo de guerra, o<tão sujeitos às
disposições desta codi~o. sorilo applicavols ás
penas esta.brlocidas nn leSilslac;ão commum

com os otreltos.nesta indicados, qnnndo penas
OSP.oclao; não estiverem decretadas ern lei
militar, ou as docretnd•• não pudeJ•em, por
sua natureza, sol' uppllcadas sinüo a militares.
Art. 30. Silo penas nccossoJ•ins nsscglllntes:
a) perrla de pntonto ;
b) expulsão ilo sO!'~Iço ;
c) perua do tempo do seJ•viço anterior.
§ I." A pena do perda do patente ó acces·
soria da de prisão por mais de dous annos,
Imposta ao o!Uoial.
§ 2." A pena de expulsão do serviço ó ac.
cessaria da de seis annos, imposta r\ praça rle
pret.
§ 3." A pena de perda do tempo rlo >orvlço
anterior ó uccessoria da de prj,üo, imposta ó.
pt·aça de pret cm crime do dcsorr;üo, ou da
maroJ• do seis mezo< cm qualquer crime com·
metido. por pra,a do pt•ot,
CAI'ITVI,O I!

Da apptlaaçdo tias penas

Art. 31. Na applicaçüo das penas, tomando.so em considcraçüa as cl!•cumstancins as·
grnvantos e attenunntcs, obserl'nr·se-hüo as
seguintes regras:
11
} 1 no concurso do circumsto.ncins a.ggra\'nnte; o nttennantcs que se compensem, ou
na ausencia de umas e outras, n pena será
applfcada no médio;
211 , na .,I'eponrlcrancin. das aggro.vantos o.
pena sera imposta entre os gt•Aa mridlo o
maxlmo, e na das nttenunntes entre o mridio
e o mlnlmo;
3•, sondo o crime acompanhndo de uma ou
mais ciJ'cumstnncias aggravnntcs som neniJu.
ma attonuante, a pena serrl appllcada no
mnxirno, e no mluimo si for acompanhado
de uma ou mais oircumstancins attenuantes
sem nunhuma o.ggl'ltvanto.
Art. 3t. A tentativa do crime, a que niia
o;tlver Imposta. pon" espocinl, serit punida
com as penas do cri mo, menos a terçrt parto
crn cada nm dos griLos.
Art. 33, A cumplrcldude seJ•rl punld~ com
as penrLs da tentativa o n cumpllcidnde d!l

tontiLtlva com Íl9 penas desta, ,menos a
terça parto,
Pnragmpho unico, SI a pena Cor do morte
impor·se·h• ao culpado de tentativa ou cumplicidade, a lmmodlnta,
Al't. 3•1. Quando o criminoso foi' convon·
cido do mais de urn crlmo, irnpoJ'oSe-lho·hiio
as perrns estnbelocklns pnm cada um delles,
comec:mdo" cumprir a mais grave deli as em
relação it su11 intensidade, ou maior, si forem
da mesma natureza,
§ l." Quando, p:•rem, o criminoso tiver de
BOI' punido por lllllis do um crime do mesma
nnturezn, impoNe·lhe·ha unicamento, no
grito maximo, a pena do um só das crimes

com nugmcnto dn sexta prll'to.

§ 2. • SI •·m concur;os de crimes prtLticados
simultaneamente, com a mcsrn11 dellbeJ'açüo

e uma só intençito, o criminoso incot•ror em

mais do urna pena, se lhe irnpor1i unicamente

amai-:; g:oavo 1lo todu.s, no gl'án mn:ximo.

§ 3." SI a somma accumulada das _penas
rostJ•ictivns dn liberdade, n que o criminoso
Cri r conrlem ll!ldo, exceder a 30 annos, se haVe·
rüo todas as penas por curnp1•idas, logo que
sej11 completado esse pmzo,.
Art. 35. A pl•i,[o preventiva que o rrlu
tive1• so1frldo antes da condemnaçiio, sera
levada em conta na cumprlm!III!O da pena
Integralmente, ou com desconto da sext~
parto qu"ndo a dita pena ror de pri•ilo com
trtLbalho,
Paragrapho unico. Nüo se considera prlsüo
pJ•oventiva para os e1feitosdosteartlgo u menagem concedida nas cidades e acampamentos.
Art. 36. A pena do prisiio com trahl11a
em que incol'rOI' a officJal de patente, seJ•it
convertido. na de pt•l•iLO simples com <lU·
gmontc da sext" parto.
Art. 37. O paisano considerado ct•lm\noso
por este corligo, nüo tendo graduaçüo mlllttLr,
se lhe applictLrá a pnna que no caso couber (J.
Pl'nQa de p!•ot.
CA PlTUI.C III

Da p•·usc,:lpçao
Art. 38, As pen:ts impo>tas nos récs ni\o
pJ•cscrevem em tempo algum,
At•t, 30. A proscl'ipçüo dos crimes extln·
gue tL acçiio criminal contra a delinquente.
Art. ·lO, Os crimes, cuJo m.ximo da pena
applimt vel seja. menor do quatro annos, prO·
scrovcm :

·

'·

a) por um nnno, cstnn•lo o delinquente no
rllstricto rlo crime som lntorrupçiio;
b) por dous annos, estnn•lc a dellnquimtc
em lognr sabida;
·
·

I

I
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o) por quatro annos, e~tondo o delinquente
ausento em lognt• ignorado, ou fóra do torritorin da Rrpub\lca,
§ !." Os crimes, cujo maximo da pena ap·
pllcavel soja maiO!' do quatro onno•, prescro·
vem:
a) por dez annos, estando o delinquente

serviço depois do começar o estado do
guerra:
•
Penas- de morte, no maxlmo; do vinte
nnnos de prlsiio com trabalho, no medlo; de
dez annos do prisão, com trabalho, no miolmo.
Al't. 45. Torlo militar que tiver lntelligon·

b) por vinte annos, C<tnndo o delinquente
au•ento em togar sabido.
§ 2.' Os crimes, cujo maximo da pena ap·
pllcavel seja maior dH quatro •ln nos, niio pro·
scrovem em tempo algum, est,nrlo o delinquente ausento em Jogar não subido, ou fóra
do l.erritorlo da Republica.
Art. 41. Não proscreve o crime de deserção, salvo si o delinquente tivot• completado
clncoenta annos do idade.

cori'c:spondeneias seci•etu.s, directamente ou:
com Fcus agentes, o communicar-lhcso estado
das for~as lia Republica, seus recur,os e pianos:
Penas-do trinta nnnos de prisão com trabalho, no maximo; do vinte annos do prisão
corn trabulho, no med!o; de dez annos do prl·
siio com trabalho, no minimo.
Art. 4ft. Todo militar que fornecer gente,
armas, dinheiro, munições, ou emharça.çües
em auxilio do Inimigo para fuzer guerra ou
commetter hostilidades contra a Republica :
Penas-de morto, no maximo; do vinte
annos do pr•Ráo com trabalho, no mcdlo; de
dez annos de prisão com trabalho, no minimo.
Art. ·17. 'fodo militar que. rlircctamente o
por Jiwtos, pJ•ovocar alguma nação estrangeira a declamt' guerra à Republica:
§ 1•' Si tal declaração de guerra se vorlftcar:
Penas-do vinte o um annos de prisão
eom trabalho, no maximo; do quatorze annos de pt•isiio com trJLbalho, no mecHo ; de
sete annos de prisão com trabalho, no minimo.
§ 2.' 8i da provocnçiio niio se seguir n doclarnÇJ1o de guerra:
Penas-do seis annos de prisão com trabalho, no maximo; de quatro annos ~e prisão com trabalho, no medi o; de deus annos
do prisão com trabalho, no minlmo.
Art. 48. Todo militar que tentar directamente, ou por fuctos, sujeitar o territorio da
Republica, ou parte dolle, ao domlnio estrangeiro:
Penas-de trinta annos de prisão com trabalho, no maximo; do vinte annos de prisão
com trabalho, no media ; de dez annos de
prisão com trabalho, no mlnimo.
Art. 40. Todo mllitar que abandonnr ou
entregar ao Inimigo qualquer parto do terrltoi•io da Republica, ou cousa pe,•tcncente
no sou dominin ou posso, dispondo de sumCientes meios do resistoncin:
Penas-de doze nonos •le prisão com tra·
bnlbo, no maximo; de oito nnnos do prisão
com trabalho, nu media; do quatro annos de
prisilo com t1'Bbalho, no mini mo •

presente no f1istricto do crime;

CAPITULO IV

Da oxtiucçtTO das pana.~

Art, 42. Extinguem a pena :
o cumprimento ;
b) a morte do condemnado ;
c) a amnistia ;
d) o indulto ;
c) a rebabltitaçiio por melo de revisüo ex·
traordlnaria.
Art. 43. O Indulto, como oxercicio do di·
t•eito de gmça, quando o Indultado fUr offi·
ela!, não produzirá o eJfelto do fazei-o vol·
tar ao posto que occupava no exercito, si a
pena ti vet• sido maior de deus annos de
prisão.
a)

PARTE SEGUNDA
Do• crime• ~m a'Crnl
TITULO I
Dos crimes contra n segurança da Republica
CAP!TU!,O 1

Da tt•cdçtTo

Art, 44. Todo militar, no serviço doBra·
zll, que tomat• armas contra o. Republica, debaixo de bandeira Inimiga:
Penas-de morl.e, no maxlmo; de vinte nonos de prlsiio com tmbulho, no media; <lo
dez annos do priiilo com trabalho, no mlnlmo.
· Pa~agrnpbo unico. SI o mllltnr, por auto·
risnçuo do Govomo, já estivo!' ao set•viço mi·
lltar de naçiio csl!•angeira, o continuar
.. n~s·

FC

elos com o inimigo interno ou externo, ou
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O~PlTULO

naos do• Poderes Legislativo, Executivo o
Judiciaria •la Uniiio, o do~ Estados, ou Influir
por meio do amoaons ou violenchLS nas suas
deliberações:
Penas-de 12 annos de prls~o com trahalho,
no maxlmo; do oito anuas de prisão com trabalho, no médio: de quatro annos de prlaiio
com tt•abalho, no mlnimo.
Parngrapltounlco. Si os conspiradores desisth·em de seu projecto,ante. •le ter sido des·
coberto ou manifestado por algum acto exterior, deixar~\ do existir a conaplraQiio e por
ella não se proceder•\ criminalmente.
Art. 54. Qualquer dos conspiradores que
desistir do seu projecto, antes de ter sido
este descoberto, niio sera punido pelo crime
do ccnsplraçiio,ombora continuo ella entre os
outt·os.

11

Da ospiaaagom a alticiaçt1o
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Art. 50. Todo militar ou paisano que introduzir-se distltrçadamonte nns guardas,
quat•tels, fortalezas, aoamp.,mentos, pt'11Qnsde
guerra, ou quaesquor outros ostabeleoimen·
tos militares, com o flm de obter noticia, documentos ou lnformnçoes poraas communicat•
ao Inimigo:
Penas -de morto, no maximo; de vinte
annos de prisão com trabalho, no medlo: de
·dez annos do prisão com trabalho, no minlmo.
Art. 51. Todo militai' ou paisano que der
entrada, refugio ou asylu, a espiÕ<>s, nas
guardas, quarteis, fortalezas, acampamentos,
praças de guerra e outros estabelecimentos
militares:
CAPITULO II
Penas-do morte, no mnxlmo; do vinte an·
nos de prisão com tr·abolho, no media; do dez
Da sediçtro
annos de prlsiio com trabalho, no minimo.
').rt. 52. Todo militM, ou paisano, que
alhclar, ou tentar seduzir militares a se pas· Art. 55. Constitue crlmo de sedição o
sar~m para oJnimlgo, ou que lhes Jllcilitar
ajuntamento de mais de olnco militares, emmeros de evasao pora uquelle fim:
nem todos se apresentem armados, para
Penas-do mo1•te, no muximo; de vinte an- bora
com
arruldo,
ou ameaças:
nos de prisilo oom trab:~llto, no médio; de dez
1", obstar,; poose e exerclclo de qualquer
annos de prisão com trnbalho, no minlmo.
autoridade civil ou militar;
~". exercer acto de violencla contra algum
TITULO I!
t'uncclonarlo publico;
·Dos crimea contra a segurança. tnter:a.a o 3', impedir a execuoão de actos emanados
de nutori~ade competente;
tranqU!Il!dade da Republica
4", constranger ou perturbar qualquer assembloa
politica, ou autoridade constltulda
CAPITULO 1
no exercício de suas t'uncções:
Penas-de 12 annos de prisão com trabaDa conspiraçtTo
lhos, no maxlmo; do oito annos de prisão
Art, 53. Oá-so o crime de conspiração com trabalho, no médio ; de quatro annos
guando tres ou mais mlltt.nres, ou um só ml· de priSlio com ti'ILbslho. no mlntmo;
lttar e vinte ou mais paizanos, se reunirem Paragr·apho unlco_. Si o flm da sedição tür
secretamente p..ra combinarem entro si o. coneeguldo:
pratica dos crimes om seguida designados : Penas-do 24 annos de prisão com tr•abano mnximo, de 16 annos de prlsiio oom
1•, tentat•, dit·octamente, ou }lllt fuctos, lho,
trnbnlho,
no médio; do oito annos ele prlsão
deetrui~ a lndependon~iu, ou lntegri•!o.do diL
com tmbnlho, no minlmo•
. llepublica ;
Art. 56, Ficam Isentos de pena os que doi·
2', tentar, directamente o por 1\lctos, alto· xarem
do tomar porte nn sediQiio, retirando~ar, pot• meios violentos, a Constituillão da
voluntariamente, ou obedecendo ó. ndmoRepublica e a fórma de governo POl' ello. OS· se
estnQ[o do. autoridndo.
talielecldo. ;
3", tentnr, directamente o por tàctos, a se·
paraoiio de algum dos Estados da Uuião, ou a
CAPITULO III
lncorporaQiio ao todo, ou parte do territorlo
de um Estaclo a outro ;
Da YBbelliao
4''.,~ppúr-so, directamente e por n.ctos, a
reunulo do Con{j'rosso Nacional o das Assem·
bielas
Legislativo.• dos Estados ·
Art. 57. Da:so ·crime de robelliio quando,
511 , oppOI'·SO, directl,monte o 'pot• lilctos, ao em uma ou mnls. locall•lndos, se reunirem
livre exerclcio diiB o.tt1•Jbu1Qiies constltuclo- mais de dous mil mlllto.ree, com (ou sem o.u.;
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xlllo de palsanôs, para a perpetração <101 cri- § 2;' Si fôr em tempo de pliZ:
mes mencionados no n1t. 5:1:
Penas-de seis nnnos·de prluiio com traba~
Penas-:de trinta nnnos de prl>iiO com trn- lho. no maxlmo; de guatro annos rle prisão
biilho, no milxlmo ; de 20 annos de prlsiio com trnhlllho, no médio; de dous llnnos de
coni trtibalbó, no niédlo; de lO annos de pri- pi•i,ii.o com trobalbo, no mlnimo.
silo cóin rt!Lbalho, no mlnlmo.
Art. 61. Todo militar que proceder contra
as ordena e•tabolecldas ou rleixar propositalTITULO 111
mente de as executar, ou pretextar qualquer
motivo de abstenção na execução dessas orDDs crtrile• Contra a ordem e Segurança do dens:
exercito
§ I; • Sl ftlr em tempo de guerra:
Penas-de morto, no maxlnio; de 20 ó.nnos
é.I.PiTULO I
de prlsiiil c~m trabalho, ilo médio; _dolO annos de prisuo com trabalho, no mlnlmo;
§ 2•" SI rôr eín tempo de pd.Z:
Art. 58. Serão considerados cm revolta ou Penas-rle seis annos de prtsiio com trlimotlm militar:
bolbo, no maximo ; de quatro annosde prl. i••, os ni!Uinres. que armados e reunlriôseill silo com trabalho, no médio; de dons anuas
numero da quatro, 011 mais, recúsarem, à de prlsii.o com trabalho, no mínimo ...
1 · 1 t' ""
be 1 ·
· d· d
Po.ragrapho unico. E' licito ao militó.I·_ropr metra n tma.,.o, o 'ecer ILS or ens e p·rc_sentnr c_ om to·lo re_apelto e obedl_eilrila
seus
chetlls ; . . .
.. . . ... ·. ..
. .
·
rd ··
1 · · bld
•-b
2o, os mUltares que, em numero de quatro, sobre " d em quo t ver rece o; ou es .... e•
oiJ mals,toninrein arÜI<IS e prOcéderem contra leclrl!L.no 1erv!ço que l~e compotli',. Sl iliio
as ordens de seus chet~s ;
fàr !Lttôndldo. cumprlm lo;:o a ordem e; só
3•; 08 mllltares que; _armados ou nilo, pra- depois ri~ a cump1·~r, levarú. .no conhecimento
tlcarem vtotenclas contra os seus chefes e se ~o s~pertm•. as razoes que tiver de sua lnrecusarem dispersar à primeira Intimação JUsttça, pelos mo10s rleci!Lrados nos reguladestes.
mantos m1ht.~res. ..
.
'il
te
d
Art. 62: Todo mllltnr que !LIIerar a ordeni
SI
I
§ •'
'' r em mpo e guerra:
do serviço estabelecido em virtude rle lnPenas-de morte; no maximo; de 20 an· strucçües especlaos, ou. éommuns, nas praÇ!LS
nos de prisão com trabalhohno médio; rio 10 rle guerra: acampamentos ou qualquer outi'O
annos cfe prisão com trabal o; no mini mo; posto militar:
§ 2." Si 1lir em tempo de paz:
§ J.o Si ftlr eni teinpo de guerra:
·
·
·Penas-'-de 12 nnnos de prisão com trnbalho. no maximo; de oito annos ~e prisão com
Peilils-'de 12 annos de pl'isiio com trobatrabàlho, Iio inédlo; de quatro ó.nnos de prl- lho, ilo maxlnio; de oito nnnos de prisão
são coin trâbiilho, no inliiiiiió.
coni trabathd, ilo médio; de qúatro annos de
,út. 59. Todo jialznno qúe por qil_il.lq~er prisão com trabalho, nil mlillmo;
·modo seduzir offlclaes e praÇas do •xerctto §
SI fõi' ein tempo de paz:
plira se revollnrem éoritra o governo e séus .. P•nM-:de seis annos de prisilo com traha.
superiores i
llio, no inlll:lmo; do . íjüntro i\ilnos do prlsiio
Penils-'de sela annoa. de prisiio com traba- coin. ti-ó.btilho, rio thrhlio; de dowi aniioa de
lho, no n:axtmo; de quatro annos de prisão prtsiio· cilin trabalho, no futntmo •
com trabalho; no médio; de dona annos de Al't. os. Todo militar quó aggrfl(iir phyprtsão ooin trabalho, no mlnlmo:
slcamohto sou superior, ou iLttontai• contró. a
vida ilesto:
CAPITULO ÍI
§ 1.• si ria aggress~o resultar a morte: ..
Penas-do 30 annosde prtsiio com trabalho,
Dà iniuborillnáçrl'o
no. maxlmo; de 20 annos de prisão com tmbalho;. no médio ; de 10 annos de prisão coni
Art. 60. Todóiiilittó.r qile recil&ar obedecer trabalho; no mlnlmo;
. às ordens do seus supérlores ooilcernenteá a § 2: o Sl da aggressilo resultar alguma III"
qualquer serviço militar :
silo corporal :
§ 1. o Sl i'rlr cm tempo rle guerrà :
Pohils::-de ..12 ariilos <IOJ>I'isão com _tr~~:bil
. Penas-do morto, .no maximoi de_ 2Íl itriiios lho, no maxlmo: do .·otto atmos de prlsllO com
de prisão aom trabalho, no méalôi ~e 10 nii- trnbalho,no niédlo; do qudtro ilnlios de prisãd
cóiií ti•aliallio, ilo inliilmo.
nol de pi•lsiio aom trabalho, no mlnlmo.
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§ 3.• Si o crime fUr commottldo em tempo
de guerra :
.
·
Penas - do mm•to, no maxlmo ; de 20
nnnos de pri•üo com trabalho, no médio ; do
10 annos do prisüo com trabalho, no minlmo.
Art. 64. Todo mliltar que desacatar SAU
superior pot• palavrM, cscriptos, ou atnmça :
Penas-do Ires annos do pf'isüo com traba·
lho,· no mnxlmo ; de rlous nnnos de pris[o
com trabulbo, no mó•lio ; do um anno de
pris[O com trabalho, no mtnlmo,
Art. U5, Todo. rnllltar que acommetter, á
milo lll'mada, sentinella ou vedeta :
Penas - do 30 annos d 'prlsilo com trabollto, no mnximo ; de 20 nnnos de prisiio
com trabalho, no módio ; de 10 nnnos rle pri·
silo com trabalho, no mlnimo.
§ I . • Sendo o ct•ime commettido em temp~
de guet·ra :
.
Penas -de morte, no mnxlmo ; do 20 an·
nos do prlsiio com trabalho, no mé•1io; de 10
annos do prisão com trabalho no mlnimo.
§ 2. • Si a aggrossiio füt• commettlda sem ar·
mas:
Penas- ri e seis nnnos rle prisiio com tra·
bolbo, no maxlmo; de quatro annos de
prisiio com traballto, nn merlio ; de dous nn·
nos do prisilo com trabalho, no mlnlmo.
§ 3.' Nas mesmas penas e na conformldarle
da dlstincção ostabelocffla, incorrera o paisano que atacar a sont.inelia, ou vedeta, penetr~r nas lbrtalezaR, quarteia e ostabelectmon·
tos militare• por Jogares defesas.
Art. 60, Todo militar que oJrender par pa·
lavras, ou gestos, a sentlnelia, ou vedotu :
Penas- de Ires ann~s do prl•ão com tr&·
balbo, no maxlmo; de doua anuas de priaüo
com tmbnlho, no médio : de um anno do prl·
siio com trabalho, no mlaimo.
Art. 67. Todo militar que promover reuniões mlll tares, ou nelias tomar parte, para
discutir acto de seu superior, ou assumpto
nttinente á disciplina :
Penas -de Ires annos de prisão com tm·
balho, no maxlmo; de •'ons annos de prlsiio
com trabalho. no médio ; de um anno de prl·
siio com trabalho, no mlntmo.
Art. 08, Todo militar que, ~m p)lbilco,
dMnte da guarnição ou de força reunido,
destruir, ou ultraj•r, por menospreço ou vi·
Upondio, a bandeira nanlonal, ou outro qual·
quer symbolo ou emhlema da nacionalidade:
Penas- de sois annos de prisão com tr•aba·
lho, no maxlmo; do quatro annos do prisão
com trabalho, no médio ; de dous annos do
prlsiio com trabalho, no mlnlmo.
Paragrapbo unico. llm igual pena lncor·
rem aquelie que, em publico, deante 'da

guarnlcilo ou de foro• reunida, despojar.se
tle suas Insígnias ou dlstlnctlvos, por menos
pr•oço ou vilipendio.
Art. 6G. Todo militar que exaltar o des·
contentamento entre seus camat•adns, rolativamento ao serviço o a proposlto de ordem
suportar, verbalmente, por escrlpto, ou do
qualquer outro modo:
Ponns-rlo troa annos do prisão com tra·
bnlho, no maximo; do rlous annos de prisão
com trabalho, no ma·• io; de um anno de prl·
siio com tri•balho, no mlnimo.
Art. 70. Todo militar que, em acto do
serviço, ou aFsumpto a este referente, fui·
tnr ao respeito devido ao seu superior, ou
qu~. sendo reprchendido, murmura•·· ou ftzet•
uuservaçües:
Penas-de Ires annos de pt•isiio cnm traba·
lho, no mnxlmo; de dous annos do prlsrio
com trabalho, no médio; do um anno do pt•i·
siio com traballro, no mlnlmo.
·
Art. 71. T"do militar que, doanto ole tropa
reunida, ou· no. presença do inimigo, aconse·
lhar ao seu supertol', sem que por este seja
consultado:
.
Penns-de um anno de prisiio com traba·
lho, no maxJmo; de oito mezes rle prisffo com
trabalho, no médio; de quatro mezes de pri·
são com trabalho, no mimmo.
CAPITULO III

Dll

I
I

lusuhmi.~.1do

Art. 72. E' considerado Insubmisso:
a) o sorteado para o serviço do exercito, o
voluntaf'lo e o engajado, que deixarem, sem
cnuso.justiftcoda, de apresentar-se dentro do
prazo que lhes fOr marca•! o;
h) o sorteado qu~. volun~>riamente, se lnhnblli tar pora o serviço do exercito ;
c) o sorteado que simular •1efelte physico,
ou u·ar do fr·aude, ou artlftolo, com o fim de
isentar-se rio serviço do exerelto;
ri) o sorleado, ou voluntarlo, que, tendo
dado um substituto, na fórma da lei, apre·
lentar outro para ser alistado no exercitO.
§ \," Si tür• em tempo ~e guert•a:
PenM-dc seis o.nnos do prisiio com trnba·
lho, no maxlmo; de quatro annos de prisiio
com troballto, no mêdlo; de.dous annos de
pr1siio com trabalho, no mlnlmo.
§ 2.• Sl fôt• em tempo de paz:
Penas-de I8. mezés de prlsiio com trabalho. no maxlmo: .de l2,me?.es do prisiio com
trahnllro, no médio; rle' seis mezes de P"isito
com trabalho, no mlnlmo,
.
Art. 73. Todo militar, ou paisano, que
concorrer directa, ou indirectamente, para
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~ pr~tica dos crimes monclonatlos no n1•tigo
antecedente, será punido com ns penns da
cumpllcidu.do segundo u. dlstincçiio feltn no
mesmo u.!•tlgo.
·
Art. 74. Todo mllltnr, ou paisano, que der
nsylo, tomar a sou serviço, ou dor trnnspo1•to
a lnsubmls•o, sabendo que o ó:
§ !." Si ftiJ• cm tempo de gum•ru. :
Penas-de nm nnno <lo prisiio com tm.bnlho,
no maximo; do oito mozes do prisiio com
trabalho, no médio; de quntJ•omezes de prisão
com tt•abalho no minimo.
§ 2.' Si fór em tempo do pnz :
Penns-de sois mczes de prisão com traba·
lho, no maximo; de quatro me1.es de prisão
com trabnlho, no médio ; de tfous mezes de
prbão com trabalho no minimo.
Art. 75. Todas as fraudas, ou artiflcios
empregados com 0 fim de ser isento, ou excluido, algum cidndiio <lo alfsr.tmento pnr·a 0
serviço do exercito, serão punidos contbrm•·
o disposto na. lei commum e julgndos no re·
spectlvo liiro.
Alt. 76. A pena. catnbeloeida para os in·
submissos, tlcpois de numprida, niio o excusn
do serviço militar n. que estiver ob1•igado
per lei.

scntnr-so iL nntorldnde competente seis mezes
depois do tlin em qno const•gnlr Jibortnr-so do
Inimigo ;
fi) o otncinl, on praça da pret. que deixt>r
de npre~entnr-se orn seu qtutrtcl, ou corpo,
log"o dopois de tot• cumprido sentença con·
de,nnntorln.
Art. 78. A pmça de pret que commotter o
crime de primcil•n desorçiw:
§ 1." Si f<lr em tempo de guerra:
Penas - do t1•es nnnos de prisiio com tra·
balbo, no mnxlmo; de dous nnno.~ do prisão
com trabalho, no módio ; de um anno do
prlsiio com-trabu.lho, no minimo.
§ 2.' Si lur em tempo de paz:
Penas- de novo mezcs do prisão com tr.t·
batho, no maximo; de sois mezca de prlsiio
com. trabalho, no médio:. ~e tres mezes de
prtsao com trabnlho, no m1mmo.
Art. 79. A pmç.L de P_rct que commetter o
crtJ!Ie ~e ~egunda deserçae:
.
~ 1. St lór em tempo de guerra.
Penas- de quatr·o llnnos de prisão com
trabalho, no maximo; de dous nnnos e oito
me?.CS do prisão com trabalho, no médio ; de
um anno c quatro mezes de prisiio com trn·
bnlho, no minimo.
§ 2.' Si. fór em tempo de pnz:
CAPITULO IV
Penas- de um anno de prisão com trab,•lho, no maximo; de oito mezes do prisiio com
Da deser-çllo
trabalho, no médio; de quatro mezcs de
prisão com trabalhe, no minimo.
Art. 77. E' considera<lo dese1•tor:
Art. 80. A praça de pret que commotter o
a) o official, ou praçn de prol, que sem lc- crime de teJ•ceira deserção, quer .se,ja em
I'
t1
t1
tempo de guerra, quer seja em tempo de paz:
S!ti ma 1cençn tnr em seu quar 0 • corpo, Penas -de seis annos de pt•i•ilo com traba·
ou companhia, por espaço do oito dins con· lho, no maximo ·, de qno.ti'O annos de i'risiio
socutl vos ;
·
b
b) todo 0 nfficial, ou praça do Jret, que comtra alho, no médio ; de dons nonos de
.
1 d Prisiio com trabnlbo, no minimo.
excedendo o tempo de ltcença, 0 xar " Art. 81. A praça de pret quo commetter o
apresentar-se, sem causo justillcada, em sou crime de primeira, segunda e tereeir~ de·
quartel, ou <•stnbelecimento do exot•cito,
õ
onde servir, dentro do alto dias contnuos sorr, os :
daquello em que terminar n llconçn;
a) estando de guarda, sontinolla, ou pi·
a) o otncial ou praça ·de pret, que deixar queto ;
de apreSI·ntn<··&e dentro do prazo da licença, b) achando-se om destacamento menr·r de
oito dias depois daquoile em que tive1• 15 tlias ;
sctencirl de hnver sido cassada, ou revogada c) e,cnlnn,lo muralha, ou trincheira ;
n mesma licença ;
c/) achando-se em mnJ•chn, ou 2·1 horas
11) o otncinl, ou p!•nça .de pret, qno, som antes:
cnusll justlllcntia, conununicnd.t lncontinenti, § 1.' Si fôJ• em tampo de guerra:
nlio se ach ,r em sou qnnrtel, ou no Jognr
onde sull presença so torno oocossnrla om Penas -de 12 nnnos de pris<io com trarnz<lo do serviço, no momento dn lll\l'lldll bnll<o, no ma'timo ; de 8 nnnos de prisiio com
do força para viogem, ou comi!Jissiio orde· trabnlho, no médio ; de 4 annos de pt•isiio com
trl\baiho, no minlmo.
l
!lata;
§••S''ó
o) a praça de pret que se alistat• no serviço
, •• ''" r em tempo de p~z:
da arm11dn, antes de lmv<>r obtido bnixtt no Penas- de 9 annos de prisão com trabalho,
exercito ;
..
, no m11xlmo : de Oannos de p!•l,iio com traf) o nfficinl, ou praçn de prol, que, tendo J balho, no médio; de 3 nonos do prisão com
ficado prisioneiro do guerm, doixnr de npre· tt•aballto, no minhno.
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Art. 82. o otilcial qué aoinmotter o orime
do deserção:
§L" Si für em tempo do guerra:
Penas..- de l2annns de pt•isiio simples, no
mali:imo; .de 8 nonos do pr·isiio •impies, Jio
médio ; de 4 annos de prisão simples, no mi·
nimo.
§ 2.• Si f~r em tempo de piiZ:
Penas - de 9 nnnos de pri>iio simples, no
maximo ; de 6 nnnos do prisão simples; no
médio ; dó 3 annos de prisiio simples, no
ininlino.
ÓÁ.PITÜLÓ

§ 2." SI lllr em tempo de paz :
. Penas-de seis o.nnos rld pt•lsíio com trabalho no maximo; de quatro o.nnos de prisão
com trabalho no médio ; de. rloti• annos de
prisão com tr<Lbalho, no minlmo.
Art. SS. Todo militar ou pals11no que der .
nsylo ou transporte a desertores, sabendo
que o siio, •otrreró. as penas estabelecidas no
urtigo antecedente.
Art. 80; As disposiQilrm relativas aos cri~
me; de desor·ç[o sr1o o.ppUcavels llOB reforma·
dos que m ach:u·em cm serviÇo activo.

V

CAPITULO VII

Dli iliJsCi-ÇiliJ parâ Oinitaigo, ou em. prCScnçti do
inimigo

Art. 83, Em presença dolilimigo iL falta do
in!litar a q'ualquàr chamada, _ou revista, _no
prazo de 24 horl\9, constitue crime do deserçao.
Art. 84. Todo mUltar que desertar para
o inimigo:
·
Penas."" de l!i nhnos de prlsiio com traba·
lho; no maxlmo; de 12 annos. de priSJ1o com
trabalho, nó módio ; de o annos de prisãO
com trabalho, no mínimo.
§ i• Si o dellnquehte tomar armns contra a
Republica; ou contra o governo'
§ 2•" Si fdr chefe, ou commandnnte de nl·
gum posto, embora não tome armas :
Penas -de morte, íio mnli:lmo·; de 20 nhnos
dá priBlLo coni trabnlho, no médio; de 10 annos
de prisão coin trabalho, no mlnlino.
Art. 85. Todo militar que desertar na presença do inimigo:
Penas- de i2 annos de prlsõo com trabaibo
no maxlmo ;. r1e 8 annos de prisão com trn·
balhO. no médio ; de 4 annos r1e prisão com
trabalho, no mlnlmo,.
..
Art. 86. Os militares que, em consequencin
de ajuste ou coRaerto prévio desert~Lrem para
o Inimigo ôü em presenQa deste:
Penas-de morte, no maximo ; do 20 ahilôs
àe prisão com trabalho, no môdlo ; lle 10
annos de prisilo com trabalho, no minlinó.
CAPITULO VI

DisposiçüeS communs nos ·c,·imcs dé dcslli-çt!o

'I ,
:I. ·'
:,

'

',,1

Àrt; 87' O militar ou p~isano que seduzir
eu tentar seduzir officine.• e praças do ex~
erclto para desertnt•om :
§ 1.' SI fôr em tempo r1e ·gúorra; ou em
presença do Inimigo:
Perlns "- de niorte; no maximo i de' 20
ami'OB dá prisão 'coin trabalho no médio i de
10 annos de prJsilo oom trabalho; no minlrno.

Da pcrfltlia o da cobardia

Art. 90. Todo militar que:
descobrir i> ·ordem do dia, simlra, ou contra·senha;
_
.
.
b) revelM' segredo de operaQões, expedi•
Qiles; ou ~uriesquer outros ;
c) transmittir lnformaQiles. documentos, ou
Instrucções, que possilo comprometter, ou
prejudicar a. srgumnça das forças, praças do
guerra.; ou estabelecimentos militares.
§ 1." Si fôr cm tempo de guerra:
Penas-de morte, .no ma.xlmo; de 20 annos
de prisão com tra.bolbo, no medro; de 10 a.nnos de prisão com trabalho, no minimo.
§ 2,' Si fôr em tempo de paz:
Penas-de tres annos de prisão com traba-.
lho, no maximoi de dous 1\nnos de prisão com
trabalho, ho medlo; de rim ilnn'o de prisão
éom tt'llobaih"o, no mlniino.
Art. 01. o prisioneiro de gilerra que fal·
tar ao seu compromisso, tomando armas contra a nepublica:
Penas-de seis annos de prlsiio com trabalho; no maximo; de. quatro annos de prisão
com trabalho, no módlo; de dous annos de
prisíio com trabal11o, no minimo.
Paragrapllo unico, Não se darrl. a pena por
cumprida em caso algum, emquanto durar
a gUSM'II.,
Art. 9'~. O commandante, oti cl1efe militar,
que capitular, entregando, ou abandcnanr1o
an inimigo a praça, ou posto mllltnr, que lhe
fõr connado, sem esgotar todos os meloa de
defesa e sem ter fel to qu~<nto em tal caso
exigem a 110nra e o dever mil! tar:
Pelins..o.'de morte, no max\mo .i 'de vinte
anilas de prisão com trabalhO; DO médio ;
do d!lll nonos. :de prl~iio com trabalho, no mi·
n\mo.
~~ ·
Pnragrapbo' uhico. Ainda qunn•1q pelas
clrcumsta.nclas. da. capltula.çilo, o militar qUe
a ftzor nilo se ache' Incurso na sanoção deste
artigo, soll'reró. sempre a pena de doua a ·seis
a)
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nnnos de prisilo com trobnlho,se na cnpi tuln.çãn
nii.o seguir cm tudo a. sor·to da gunr·nir,iio, uu
da tropa do seu comrnnndo, cstipulnnlio para
si o para. os omclno':l C'.Ondições mais vn.ntajmms.
Art. 93. O militar que Cllpitulnr orn cnmpo
aberto, si IL cttpituhu.~ão dtlr em rc::~Ultlldo
fazer depÔl' n.s o.rmas às suns tropa.s, ou si
o.ntf•s de tratar verbalmente, ou pm• escl'ipto,
não fizer tudo qmmto lhe prescreva a hourn
e o dever militar:
Panas-da morte, no maximo ; de vinte
nnnoo de pl'i:ão com trabalho, no médio; de
dez annos de prisão cem trabalho, no mínimo.
Paragrapho nnico. B' appllcavcl no caso
de• te artigo n disposição do paragrapho unico
do artigo antecedente.
Art. 04. To•lo militar que, estando de SOl'·
viço, n.bn.n~onar o seu posto n.ntc!s de ser rendido, ou niio cumpt•h• n.s in3trucções c~pc·
ciaes que lhe forem dadas:
§ !."Si fôr em tempo de guerra:
Penas-de morte, no mnxi mo; do vinte an nos
de prisilo com trubalho,nn méllio; de dez nnnos
de prisão.com trabalho, no mínimo,
§ 2.' Si fJr cm tempo de pnz:
Penn>-do sois nnnos de prisão com trabalho,no maximo: de quntronnnos de pri;ãocom
tra.b:Llho, no módio ; de dous annos de p1•isão
com trabalho, no miníma.
. Art. 05. Todo militar que fugir, ou
exCitar a fugn.,em prescnco. do inimig-o, ntorroriznr. ou ab:~te1· por qualquer modo, n coragem dos sous command!tdos, ou camo.l'ada.s,
antes, ou durnntJ o combate:
Penas-de morto, no maximo ; de vinte
nnnos de prisão com trabalho, no médio do
dez unnos de prisiio c.lm tra.ba.lho,na minimo.
Art. 00, Todo militar que, achando-se em
marcha no encontt•o <lo immlgo, ou em movimento de atnque, ou defesa, ficar no t•otaguardn., separar-se, eRconder-se, abandonar
o.s suas armM e munições :
Penils - de n:orte, no mnximo ; de vln te
nonos de prisão com trabalho, no múdlo ; llc
dez annos do prhão com trabalho, no mini mo.
Art. 117. Todo milita~• que, estando de sen·
tlnella, vedeta, rondo, patrulha. ou piquete,
fôr encontr·uclo n. 1lormn•, ou embriagat.lo :
§ !. " SI t~r cm tempo do guerra :
Penas-de morte, no maximo ; do 20 annos
de prisiTo com trabalho, no mMio ; ila 10 aonos de pt•isão com trabalho, no mlnlmo.
§ 2.' SI fôr om tampo do paz :
Penas-de sois nonos de prlsiio com trabalho, no mnxhno ; de quatro nonos de prlsilo com trabalho, no medlo ; •lc deus nonos
de prlsiio com trabalho, no mlnimo.
·. .Art. os. Todo militar que, durante o cem·
bate, e sem ordem do ohelll, ou ·commandnnte
SouiUio Vt VI
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fizer cossnr o fogo, suspender bostllidades,.ou
render-se uo iutmigo :
Ponn.s-de.morto, no mnximo; de 20 nonos
do prisão com tt'flbalho, no médio ; de 1Oaonos de {Jrisiio co.u trabalho, no minimo.
Art. 00, Todo militar que :
o) não acudir ao •ou posto de combate, ou,
durante este, ucobn.rda.r-se;
b) pretextnr lesão corporal, ou enfermidade p:tro. cximir·se 1lo sorvico ;·
c) pt•ovocar algum nccidento para eximir·
se de serviço, ou commisailo, do que possa
remltar rcrigo ;
d) procumt• subterfugios, ou exaggorar pe·
rigo para niio cumprir commissilo ari•isco.da.,
ou presumida tnl, do que liJr encaregado :
Pon:<s-de seis ánnos de prisüo cem trabalho, no maximo ; de quatro annos de prisão
com trabalho; ne médio; do deus annos do
prisão com tm!Jalho, no mínimo.
Art. 100. Todo militar que, sendo incum·
bldo de r.1zer um reconhecimento, ou outro
~orvi<;o d_o g.uerra, prestar propositalmente:
tnformaçocs lalsas ou Inexactas :
.
'
Penas-de 12 annos de prisão c>m traballtO,
no ffi!LXimo; do oito u.nno.:;1le prisão com trabalho, no médio ; de q untro annos de. prisüo
cJm tralJ;Liho, no miuimo.
Al't. 101. Todo militar, ou p:>.isano, que es·
palhat• om territorlo considerado em estado
do guorru ou cm acampamento militar, no·
ticias aterradoras que prejudiquem,ou possam
pr<>judicar, a moral das tropas, ainda que se·
Jam verdadeiras estas noticias :
Panas- do Ires nnnos de prisão com tra.bnlho, no ma.ximo; fle dous unnos do prisüo
com tt•n balho, no modio ; de um anno de
prisão com trabalho, no miníma.
Art. 102. Todo chore, ou commandanto de
força militar que :
n) deixar·so surprondor pelo inimigo;
b) deixar do pt•over-se oppcrtunamente
tlc viverC'S, nrmnrnonto, munições e aprestos
necessat•ios para oxecuçüo de 01-dens I'Ccebldns, ficando por Isso na impossibilidade de
resistir, ou de atacar o inimigo :
Penas- do doze ao nos de prisão cnm troba·
lho, no max!mo; de oito annos de prisilo com
trnb••lho, no media; de quatro annos de pr!Biio
com trabalho, no mlnimo.
Art. 103. Todo mllltur quo violar a correspondencla que lhe tiver sido cJnlladn para
entregar, ou que abt•ir officlo, que lhe· tõr
endet••çado antes do tempo que lhe fõt• de.tor·
minado para conhecer do conteudo :
. § 1.' Si fUrem tampo de guerra :
Penas- de seis annos de prlsilo com traba·
lho, no maxlmo ; de quatro nonos de prilil.o
85 . '
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com trabalho, no mcdlo ; de dous annos de
prisão com trabalho, no minimo.
§ 2.' Si fôr cm tempo de paz :
Penas-do tros nonos de prlsiio com traba·
lho. no maxlmo; do deus annos do prisão com
trabalho, no modio ; de um anno de prisão
oom trabalho, no minimo.
Art. 104. Todo militar que subtrahir, ou
apoderar-se, com vlulencia, ou fraude, de
qualquer corre.•pondencla, ameio, ou ordem
escrlpta confiada a outrem c que niio lhe
tenha sido endereçada :
§ 1.• Si fôr em tempo de guerra :
Penas - de seis annos de prlsiio com trabalho, no maximo ; rio quatro annos de prlsiio com tmbalho. no media ; do dons annos
do prisão com trabalho, no mini mo.
§ 2.• Si for om tempo do paz :
Penas - do tres annos de prisão com trabalho, no maximo ; de dons annos de prisão
com trabalho, no media ; do um anno de prisão com trabalho, no minimo.
CAPITULO Vlii

Da falta de exacçc1o no cump1•imcnto do deveres

Art. !05. Todo militar que, por descuido,
Jgnor.ncia, frouxidão, negligencia ou omis·
são:
a) deixar de cumprir, ou de fuzer cum·
prlr exaclllmento as leis, regulamentos. ordens, ou instrucçücs, o as requisições lcga.es

do autoridade competente;
b) deixar do
ctrectivamento respon·
savels os subalternos ou subordinados,
que niio cxecutarom promptamente as lc's,
regul!Lmentos e instrucções, ou não proceder
Jmmcliatnmcnte contra elles no caso de desobídencin, ou omissão i
c) deixar, nos limites de suas attrlbulç1ies,
de preceder contra criminosos ;
tl) deixar impunes fultns rllsclpllnores, ou
não empregar todos os meios, no s•u nlcnncc
para guc a ordem, " di•clpllnn c a subor·
dinaçuo no exercito se montenh[o;
o) nõo empregllr para a pt•hão dos crlmino.sos,ou indicio.•1os, os meios ao sou nlcnncb;
(I negar, ou demol'ar a atJminl:strn.ção da
justiça;
'
91 deixar de comparecer no respectivo trl·
btlrml ou juizo como juiz, pet•lto, ou testc-

r.,.,.

'.
,.,,,
.. ·.'

..:.

-

.

'

I•) recusar, sem motivo legal, prestar os
seus serviços profisslonaes, quando reclamadtJSi
l) deixar do communlcar ~autoridade com·
potente fucto de que tenha conhecirncrrto,

!Linda. quo em razão de

runc~ões

prollssinnnes,

no Interesse da administMçiio da justiça militar;
.
m) revelar algum •egredo do que esteja
instruido cm riiziio do seu emprego, ou
funcção.
Penas- de dezoito mezcs de prlsiio com traballto, no maxlrno ; do um anno de prisão
com trabalho, no medlo; dA seis mozes do
prisão com trabalho, no minimo.
Art. 100. Todo militar quo deixar, ainda
que teinporarlnmento, o exor·clcio de seu emprego ou funcçiio, sem licença previa :
Penns-de um anno de pri,iio com trabalho,
M maximo ; de oito mczes de prisão com trabnlho, no medlo; de quatro mezes do prisão
com trabalho, no minlrno.
AJ•t, 107. Todo· militar que extraviar ,
carta, officio, t.elegra.mma, ou .quaosquer
outros papeis de correspondenci<L, ou de
administração, quo lhe tenhrio sido coniludos,
ou estojnm sob sua guarda em t'nzão de emprego ou !uncçóes :
Penai-de d••z >li o mezes de prisão com
trabalho, no moximo i d•> um anno de prisrlo
com trabalho do media ; de seis mczes de prisão com trabalho, no mlnimo.
Art. !OS. Todo o milit,tr que proceder
com lneptldiio notaria ou desidln habitual,
no desempenho de suas funcçiles :
Penns-de dous annos rlc prisão com trn.
halho, no maximo i de dezoito mezes de prisão com trabalhe, no media ; de um anno
da prisão com traualho, no mlnimo.
C.\PITVLO IX

Do

~:c~csso

ou abuso de autoridade.

Art. 109. Todo mllltnr que Invadir alheias
attrlbulçOes, ou excedur os llmit€s das tuneçilcs proprlas do seu emprego, ou commlssão:
Penas- de um anno de prisiin com trabalho, no maximo ; de oito mezes de prlsilo com
trabalho. no módln; de quatro mezos de J•rlaiio c••m truba.lho, no mínimo.
Al't. 110. Todo militar que continuar a
exercer funecii.o, emp1•ego, ou commlssão, de·
pois de saber omcirtlmente de sua remoção,
munlH~ i
demissão
ou substltulçiio:
h) julgar ou proceder contr• a lei expressa;
Penas- de "um·anno de prisão com trabn·
i) inl~·lnglr as leis do pt•ocesso criminal ;
lho, no moxlmo; de oito mezes de prisão com
j) nrro der·se de suspeito, quando a lei o trabalho, no médio ; de quatro mczes do pritenha declarado tal ;
são com traballto, no mlnlmo.
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Art. III. Todo mlllt~r que.ordonar movi·
CAPITULO X
monto do (ltrças, ou ti•npo.s. som nu torisnçilo
e fórn dos casos rogulamontni'O>:
Da 1'csístcnc1'a c tiJ•ada, ou fugida de presos
§ I." SI fôr em tempo <I e guerra :
Penas - elo ti'Os annos do prisilo com trn·
balho, no mn:tlmo ; do dou> nonos de d,risilo A1•t •. 117. Todo militar qu~ se oppuzer,
com trabalho, no media; do um nono e pri· com VJOlencla ou ameaças, a execução de
ordens logncs, emanadas de autoridade com·
ailo com trabalho, no mlnlmo.
potente, quer o or,posiçilo seja directamente
§ 2. o SI tôr cm tempo de paz :
contra a autorida• o, quer contra seussubalPenas- do dezoito mezos do prisão com ternos ou n.gentes:
trabalho, no maximo ; elo um nono do prisão
com. trabalho, no médio ; do sois mezes de § I. o Si, cm virtude da opposlção, a dili·
gonc1a dCixor do elfeetuar-se, ou elfoetunr-se
prisilo com trabalho. no mínimo.
Art. 112. Todo militar que expedir ordens solTrondo o executor, dn. parto dos rejisten·
tes, qualquer lesii.o corpai'al:
ou fizer requislçilcs lllognes :
§ I. o SI tür em tempo do guerra :
Penas-do tres nonos do prisilo com trnbn·
Penas - de tres nonos de pi•isilo com tra· lho, no maximo; do dous nonos de prlsiio com
bulbo. no maximo ; de uous nnnos de pri;fio trabalho, no módw; do um anno de prlsiio
com trabalho, no módlo ; de um unno de pri· com trabalho. no miníma.
§ 2. Si o. diligencia etrectuar-se, não ob·
silo com trabalho, no minlmo.
stantc a opposiçilo,scm que o executor so1frn,
§ 2. • SI fôr em tempo de paz :
da parto dos ro;lstcntcs, alguma lcsõ.o corpo·
Penas -de um anno de prisão com trabn- ral:
lho, no maximo; de oito mezcs de prisão com
trabalha, no médio ; do quatro meze; do pri- Penas-de um anno de prisão com trabnlho. no mrLximoi du oito mezos de prisão com
sno com trabalho, no mini mo .
Art. 113. Todo militar que, som necessi· trabalho, no media; do quatro mezcs do pri·
dntlo, ou sem nutorisnçiio, commetter, contM siio com trabalho, no minlmo.
tfnnlquer pessoa, violoncia ou aggressiio, na Art. 118. Todo o militorquo dcixarl'ugil•
ou tle qualquer molio fd.vnrecot• a. fUA'id1L dd
execução do Ol'dons, ou instruc~ões :
algum
preso, sujeito iL juristlic~iio militai·:
Penas - do tres annos do prisão com trn·
bnlbo, no mnximo ; de dous annos de prisão Penas-do tres nonos de prbão com t.mbacom trabalho, no módio ; de um anno de pri- lho. no ma.ximo; ~t! dous nnno.s do prisiio com
t• nbalho. no modw; I! c um anuo do prisiio
são com trabalho, no minlmo.
Art. J 14. Todo militar que commettor com trabalho, no mínimo.
qualquer vloleucia no oxerclcio do suas runc· Art. 110. Todo militai' que:
çües a pretexto de execução do or,lens, sem
a) tirar do poder d~ autorid~do compeque tal violenela possa ser jpstiflcndn :
tente, ou do detentor, 1dgum preso;
Penns - de dozolto mezos do prisão com b) neommettcr qualquer prisão militar no
trnballia, no mnximo ; de um nono de prisão intuito du facilitar a rugid1~ de pt•eSOi
com trnbolho, no módio ; do sois mczes. do c) llzor arrombamento em prisão militar
prisão com trabalho, no minlmo.
no intuito de facilitar o. fugida de proso:
Art. 115, Todo militar que exceder a faculdudo do reprehonder, corrigir, ou co.sti· Penas-do seis nonos de prisão com trab•·
. gar, oiTendonrlo, ultraJando, ou maltratando, lho, no maximo; do quatro nnnos de p1•is'io
ror Botos, palavras, OU escriptO<. algum SU• com trallalho, no médio; do dous nonos do
ordlno.do, dopendonte, ou qualquer pessoa pris1o com trabalha, no mlnimo;
com quem trote em l'nzilo do seu emprego ou Pnrngrnpho unlco. Nas mesmo.s panas ln·
fUOCÇIÍO :
corroró. o que deixar evndir·so o prisioneiro
Ponas-rlo um nono do prisão com trnbn· do guoi'l'a, ou f"eilitar·lhe meios para csso
lha, no maxlmo; de alto mozo< de prisilo com tlm.
trabolha,no médio; do quatro mozos do prlsilo
,
.
com trllbnlbo. no minlma.
A~t. !:0. Todo uulltnr que, cst~ndo preso
Art. 110. Todo militar quo obrigar o sou prc'c"t''nn~~~te, ou om eum~~~mcnto do
&Ubordinndo a fazer o que a lei uiio monda, s~ntuuça, fu.u nrromba~do a pr"ao, ou pra·
ou problbe ou impedir que faço. o que a lei· tiC.• ndo qualquor vwloucia contra possoa ou
permltte:. '
cousa:
Penas-De um anno do prisão com tJ•nba· Penns-rlo tres nonos de prlsilo com traba·
lho, no maxlmo; de alto mczcs de pris1io com lho, no maxlmo do dous annos do prisão com
trabalho, no médio; de quatro mezos de prl- trabalho, no médio; do um nnno da prisão
tiiiO e~m trabalho, no mlnlmo.
·
com trabalho, no mlnhno.
· .
'
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Paragraphó unlco. SI a fugida se elfectuar
lndepcndento do arrombamento ou de qualquot• outra vlolonclo:
Penas-de um anno do prisão com trab>·
lho, no maxlmo; de oito mCZOll de prisão com
trabalho, no médio; de quatro mczcs de prisão com trabal!to, no mlnlmo.

d) proceder' como cl•ladiio do modo a com·
prometter a dignidade do exercito, ou oxpol·o
á dosconsldoraçiio publica:
Ponas-•lo sois annos do prisão com tt•n·
bo.Jho, no mn.ximo; de qua.t1•o unnos de p1•isã.o
com trabalho, no médio; do dous annos do

CAPITULO XI

CAPITULO :XIV

Da falsidade om jui:o

Das publicações p1·oMbida.o; c tia diffamaçllo

prisão com trn.batho, no mlnimo.

Art. 121. Todo militar que •ler queixa, Ar!. 126. Todo militar que puhlic,,r sem
denuncia, ou parto Msa, do que possa resul- licença neto ou documento olllcinl; discutir
tar processo criminal, ou ImpoSição do cns· pela imprensa acto do sou superior, ou nstlgo disciplinar:
sumpto nttlncnte V. disciplina mtlitar,ct•itif·ar
Panas-do 18 mozes do prisão com trab>· qualquer rosoluçiio do governo :
lho, no rrin.ximo; de um o.nno de prisão com Penas-do seis mozes de prlsiio com tratrabalho, no médio; •lo sois mczos de prisão balho, no rnn.ximo; de quatro mezo; do pl'isão
com trabalho, no minlmo.
com trabalho, no módio; do dous motes do
Art. 122. Todo militar que dopuzer como prisiio com trabllho, no minimo.
testemunho., ain·la que informante, ~c mo·to Par<lgrapho unlco. Nas mesma• ponns incontrario ii verdade, calando ou occultando o correrão os militares que provocarem ou
·que souber a respeito dos factos sobro que sustentarem discussiio entre si por meio da
fôr Interrogado:
Imprensa.
Penas-do um anno do prisiio com traba· Art. 127, Todo mtllt1r que ful,amonte o.tlho, no mu.ximo; do oito mozos do prisão corn tribulr a outro, pOi' palnvra ou escl'ipto, facto
trabalho, no médio; do quatro mozos do pri· que a lei tonb~ qualillcodo crime, ou qtlo
lmputat• a outro, presento ou ausento, em
são com traba.lbo, no miníma.
Art. 123. Todo militar que dor parecer, reuniiio publica, ou por qualquer melo de
inform~çiio, ou intorprcta~ão falsa, como om· publlcida1e, factos contrarias li honra, no brio
e ao dever militnr :
pregado, perito, ou interpreto:
Penas-do 18 mczos do prisiio com tro.ba- Penas-do tres annos de prisão com tralho, no mo.ximo; do um anno do prisiio com balho, no maximo; do dous annos do prisão
trabalho, no mCdio; do sois mezes de prlsiio com trabalho, no. médio; do um anno do
prisão com trabnlho, no mlnlmo;
com trabalho, no minimo.
Paragrapho nnlco, Fica Isento de pena o
militar que provar ser verdadeiro o tacto a
OA.PiTULO XII
outro ottribuido ou imputado.
Art. 128. Todo mihtar que attribuir ~
Do mo elo titulas indauidos
outro vielas ou dotilitos, com ou sem f4ctos
ospecifiClldos, quo o possam exporá desconsl·
Art. 124. Todo mililar que usar do uni- do
ração pu hllcn, ou da classe :
formos, insigntas, medalhas o titulas a que Penos-do·seis
mezes do prisão com tránão tenha direito:
bnlbo, no moxlmo; de quatro me,es de prisü.o
Penas-do novo mozos do prisão com trabn· com trabalho, no mMio.;·, do dous mozos de
lho, no mnximo; do sois tneze:~ de prisão com prtsiio com tt•abnlho, no minlmo.
trabalho, no módio; •le tros mozes do prisão Pnragrapho unico. E' vedada o. J)rova da
com trabalho, no minlmo.
verdade do facto lmputudo aoolfondido, salvo
si este o pormittir, ou o facto roforir·se ao
CAPiTULO XIII
cxorclclo de func~iles, ou sl por ollo ti ver sido
o olfondido condomnado •. , ,
Da irregularidade de conducla

• . . . [1,

OAPITULQ:.xv

.'
,I .
Ai•t. 125. Todo militai' que:
a) dor-so ao vicio da embriaguez;
,Po desacato • dcsobedi•nola ds autoridad•s
. . . . ii
b) frequentar casa publlca.de tavolagom;
.o) praticar actos lmmoraos que possam .Art •• 129:· Todo mllltar··~uo desacatar a
conõorrer para 11 quebra da dlsolpllna e da qualquer tuncotonarió publico; da admlnls·.
IUbordJDIIQi!O;
traçio mUltar, no oxerolillo de 111111 tunoQlles,
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olrendendo·o directamente por palavras ou
actos, faltando 11 consideração devida, ou a
· obodloncia hlorarchlca:
Penas-de seis mezos de prisão com trabalho, no maxlmo ; de gu~tro mozes de prisão
com trabalho no médio ; de dous mezes de
prlsilo com trabalho, no minimo.
Pat•ographo unico. SI 0 desacato rur pratlcndo contra juizes ou tr!bunnes militares
- docen te mt·'
, o.u con t ra qua Iquer' corporaçuo
htar :.
Penas-de nove mezes do prisiio com tra·
balho, no mnximo ; do seis mezes de prisão
com trabalho, no médio ; de tres mezes de
prisão com trabalho, no minimo.
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c) recusar, ou demorar a e.dm!n!straçiío
dn ,justiça ;
.
d) lmpuzer pena contra a litterol dlsposi·
ção da lei ; .
!h
. o) extravtar autos, o_u l,ape1s, que e se•
Jam e~t~egues em razao o seu emprego ou
funcç"e •
(J desentranhar de aul!'s, requerimento,
ou qualquer t•epresentaçao, papel ou do·
cumento;
q) der aos seus superiores qualquer fu.Isa
lnibrmnçilo sobre objecto de serviço militar :
t· b
Ponas-rle sois annos de prisao com ra a·
lho, no maximo ; de quatro annos de prisão
com trabalho, no módlo ; de dons nonos de
prisão com trobalhos no m!nlmo.

•

TITULO IV
CAPITULO II

Dos crimes contra a ordem eaonomicm e

administrativa do exercito

Da peita o do suborno

CAPITULO I

Art. !33, Todo militar, empregado, ou
tunccionario da administração militar que
receber dinheiro, donativo, ou acceitar promessa, directa ou indirectamente, para pro·
ticar ou deixar de praticar algum acto de
ameio, contro ou segundo a lei :
Penas-de um anno de prisão com trnbalho, no maximo; de oito mozes de prisão
com trabalho, no médio; de qu~tro mezes de
prisão com trubatlto, no minlmo. .
Paragrapho unico. Nas mesmas pen<i.s in·
cnrreró. o mllltar, ou paisano, que der ou
prometter peita.
Art. 134. O neto praticado por pe!ta_serã
jul~ado nullo por força da condemnnoao do
peltante e rio peitada.
Art. 135. Todo milltar.~mpregndn 'u toneclonaria da ndminlotraçilo mtlitarque deixar·
se coiTomper por influencia ou pedido para
retardar, omlttlr, praticar ou nilo, um acto
contra os deveres do omclo ou cargo: .
Penas-de nove mezes de prisão com 'trn·
balho no maximo· de seis mezes rie prisão
com trabalho, no médio: de tres mezes de prl·
siio com trabalho, no mínimo.
.. . ,
Paragrapl!o unico! Nas mesmas penas ~os
subornanos tncorrernc os subornadores, mil!·
tares ou pslsanos.

Da p•·c•arlcaçao

Art. 130. Todo militar que, por si ou in·
terposta pessoa :
a) commerciar ;
b) emprestar <linheiro n militares sobre
penhot•es, ou a premio ;
c) d~scontnr vencimentos <lo militares ;
d) ltver p~~·ta ou Interesse cm nlgum fornemmcnto mthtar :
Penas-de 18 mezes de prisão com trabalho, no maxlma: de um anno de prisão com
trabalho, no·módio ; de seis mezes de prisão
com tmbalho, no minimo. ·
Paragrapho unico. Exceptua-se do caso
da lottra-a-o roCormado desempregado, ou
i~ra. do serviço activo.
Art. 131. Todo mili~'r que constituir-se
devedor de algum subalterno cu subordinado,
o der por seu tl!_ldor, ou C?m elle contrahir
alguma obrlgnçuo pecuulnrta :
·
Pcnas_;,de um anno de prisão com traba·
lho, no maximo ; de oito mezos de prisii'o
com trabalho, no media ; de quatro mczes de
priBilo com trabalho no mini mo.
Art, 132. Todo militar que por aiTeição,
odio, contemplação, ou psra promover Interesse proprto :
a) julgar, ou pt'Oceder, centra expressa
dlsposlçiio de let, regulamento, .ordem ou

instrucções ;

•

.•
I!
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Da concussao

b) tolet•at•, dlsslmul~r ou encobrir crimes o
1iLltns do seus suburdlnados, não procedendo, Art. 136. Todo militar ou empregado da
ou niio mnndanrJo proceder, contr<L olics, niio administração militar que exigh• directarepresentando, ou nilo informando a autor!· mente, ou por interposta pessoa,gra.tillcaQão,
dado superior ;
desconto ou emolumento não deterllitnaUo'por

,.
l
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lei, qu~nrle tenha do tnzer algum 'pagamento
cm r.,zão dp sou emprego:
Penas-do dous annos do prisão com traba·
Jho. no m11ximo; do 10 mczcs do prl•iio com
trabalho, no médio; rio oito mezcs do prisão
com trab:Libo, no minimo.
Art. 137. Todo militai' ou cmprr.ga•lo dn
administração militar que deixar do fazer
pagamentos, ~uando o como lho cumpra no
desempenho do sou emprego, demorando e.sc
pagamento 'com exlgencla de gr11tificnçúos in·
devidas:
Pcnns-de tros ~nnos do pri,iio com traba·
lhn, no mnximo; do dous annos de prisão com
trahal ho,no médio; de um anno do pr~>iio com
tral,alho, no mlnimn.
Art. 138. T:odo militar ou empregado da
administração milltur quo, arrogando-se dolosnmente. ou slmuhwdo nttrlbulções para
pratkar algum acto de seu emprego, cobrar
gmti!lcnções, emolumentos ou descontos, nilo
determinados por lei :
Penas-de trea annos de prisiio com traba·
lho, no maxlmo; do ••ous annos do prlsiio com
tra\·alho, no médio; do um anno de prisão
com trabalho, no mi nlmo.

·'.,,

''

'

''··

.,·,::

.

r.·'

bnlho. no médio; de sois mezes de prisão com
trabalho, no minhno.
Art. 142. Alóm daa penas ostabolocidas nM
arr.lgos pi"ocedentes, ficara o delinquente
sujeito ó. indemnisnçüo devida Ii Fazenda Publica.
CAPITULO V

Da. infidelitla,re no seruí110 c administroça'o
militar

Al't. 143. Todo militar ou empregado m'li·
tnr que traflcai' em seu proveito com fun<loo
ou din\Ieh·os pertencentes á Fuz•ndn Publica
ou d•stlnndos a pagamentos militares:
Penas-do tros annos do prisão com trabalho, no '""'timo ; de dou.; nnnos de pri>iio
com ti•nbnlbo, no módio ; do um anno de
p1•i•üo com trnbalho.no mínimo.
Al't. l-!4. Todo milltat• ou empregado miliblr que co:nmettm• ou consentir que se
commett" J\•,,udo na especio, qualidade ou
qu:mtid11do dos viveres, provisões ou quacs·
quer objectos nccessarios ao soJ'Viço, quer
pert• oocu.siilo do r•ecebimonto, quer depois de
armazenados :
CAPITULO IV
P<•nas-do •ols nonos do prisão com trabalho, no maximo; do qu11tt•o annos de prisão
Do pactrlato
com trabniho, no médio ; de dous annos de
pris1lo com trabalho, no minimo.
Art. 145. T•'do militar, ou ompregildo
Art. 130, Todo militar ou empregado mi· militar
que, sendo encan•gado de dar plllltnr que subtrahlr, consumir ou extrnvtar recer sobre
a especte, qualidade ou quantidinheiro, documentos, cJfeitos, gcneros ou dade dos viveres,
(lU quacsquer
quaesqucr outi·os obtcetos pertencentes 1\ Fa· objectos n•cossari()sprovlsOes
ao
serviço,
sendo Publica, c01iflados 1\ sua guarda ou contra a verdade que estilo de declarar
accôrdo
admlnistraçiio, ou li do outrem sobro quem com as propostas acce1tas, ou os contractos
exercer flscallsaçfio em raz11o do emprego:
celebrados:
Penas-do seis annos de prisão com kaba· Penas-do tres annos de prisão com tra.lho, no maxlmo; de quatro nnnos de prisão b:.lho, no maxlmo; de.dous annos de prisão
com trabalho, no módio; de <lous annos de com trabalho, no médio; de um anno de prisão
prieiio com trnb•lho.no minlmo.
Art. 140. Todo militar ou empregado mili· com trabalho, no.mlnimo.
tnr que, por quaiCJ,Uor modo, consentir que Pnragrapbo un!co. SI da fraudo rcsultu
outrem se aproprie indevidamente de do- ~rejulzo á saudo, !JU damno ao serviço:
cumentos, elteltos, generos ou quaesquer bens Penas-do novo nonos do prliilo com trapertencentes á Fazenda Publica, os extravie balho, no maxlm'; do seis nnnos de prisão
e consuma om uso proprlo ou olbeio:
com trabalho, no médio ; do tro; annos de
Penas-de tres o.nnos de prisão com tJ•abo.- prisão com trabalhv, no mlnlmo.
lho, no maxlmo; de dous annos do prisão com Art. 146. Todo mlhtar, ou empregado mitrabalho, no médio; de um anno de prisão litar, que substituir ou oons•ntlr que s~am
com trnbnlbo, no mlnimo.
substltuldos viveres, provisões ou quaca.Art. i41. Todo militar ou empregado mlll· quer objectos necea•ario• ao7aervlon, quando
lar que emprestar dinheiros ou· ell'eltos pu- sob sua gua•·dllo'.oll; tiscallsação ; altcrar·lhel
blicas. ou llzer pagamento antociptLdo, nilo &JI&tureza e a . qualldade;e'dlstrlbuii-os, oq.
consentir que. s~jani dlstribuldoa:
..
tendo para Isso nutoi•isação :
Penas-de 18 mczes rlc prisfio com trabalho, Penas-de sêiSi.annos ·de pris~o com tr&no maximo; do um anno de prisão com tra· bn.lbo, no maximo; de quatro annos de prllllo

J.
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com tmba!ho, no módio ; de dous annos do
trnbi~lho, no mlnjmo.
· Paragrapho unico. SI ela substituição e
dlsLI'ibuiçito resultai' projuizo ti saudo ou
Ca.mno ao serviço:
Pcno.s-de novo n.nnns 110 prlsiio com trn.balllo, 110 mn.xlmo ; do seis a.nnos do prisiio
cnm tmbalhn, no mecHo ; cio tres annos do
prisiio com trabalho, no mini mo.
Art. 147. Todo l'orncccdor do gcncros allmonLloio• para o exeroito em opcmções de
guerra quo aprcsentBJ• generos deteriorados,
ou falsificados de qualquer maneira:
Penas-do tres annos de prlsiio com trabllho, no maxlmn; do dous annos do prlsii.o
com trabalho, no módlo; do um anuo de
pr•i,iio com trahallro, no minlmo.
Paragrapho unico. A appllcaÇ~io da pena
estaho!eclda neste arligo nii.o pre.iu•lica a
indemnisociio d•vida a l'azenda Publica.
Ar t. !48. Todo milit:>r ou empregado
milit11r. que usar de qualquer frau•'e, ou rle
qualquer modo contrariar a vor•1ade com
relat;iio li naturezu, quantidade e valor de
trablllro• sob sua direcção ou ftscalisaçii.o, ou
emittlr parecer não verdadeiro, quando en·
carregado de examinar esses trabalhos:
·
Penas-de nove annos de prisão com traba·
lho, no maxlmo; de seis annos de prisão com
trabalho. no mé1lo; do tres annoa de prisii.o
com trabalho, no mln!mo.
pris1io corn
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g) fizer uso do pesos ou medidas falsas:
Penas-de seis anno; do prisiio com trabalho,
no mnxlmo; de qua.tl'O a.nnos de prisão corn
trabalho, no módio; de dous anno• de prisüo
com tra.bnlho1 no minimo.
Art. !50. rodo milirar que npropriar.se ou
fizer u~o de b:~.ixa., liconço., gum, itinerario
ou attesta•lo, que nii.o lhe pertença, embor~
verdadeiros:
Penas-de um anno de prisaocom trabalho,
no mnximo ; 1le oito mezes de prisii.o com tra•
bolho, no médio; do ~uatro mczcs de prislio
com trabalho, no minrmo.
Art. 15!. Todo official medico ao serviço
do exercito quo:
a) certificar falsamente a exlstencia de mo• .
leslia. ou lostio;
b) exaggerar ou attcnuar a gravidado de
moiestla ou lesito ;
c) clissimular em relatorio, parecer ou cer·
tidiio, molestla ou enfermidade que torne r,
inspeccionado Incapaz de ser ndmittldo ou
conservudo no serviço elo exP.rcito:
Penas-de JS mezes de prisão simploa, no

maximo; de uur anno do prlsao simples, no mé·
dio; de seis mezcs de pmiio simples, no mi•
olmo.
TITULO V

II
ID

•11

i.

Dos crimes contra. a segurança. das pessoas
CAPITULO VI

Dos crimes contra a fé publicA mililar

A1•t. 149. Todo militar que:
a) folsiOcar de qualquer·modo mappas, re.
Jaçücs, registras, documentos militares, con·
tlS, ou outro• papeis concernentes ao pessoal
ou mn.terial do exercito, ou n. algum serviço
militar, administrativo ou judlc!ario, ou,
quando verdadeiros, fizer em llles papeis ai·
guma declaração, da qual reaulte deixarem
de ser a ~xpresailo da verdade;
b) pa,sat· certldõ,s, dechruções ou document011 que atr.cstem cousas ll<lsas e de que possa
resutrar damno ao serviço militar ou a ~·a·
zenda Publlc.r;
· c) usar de papel folso, ou frllsitlcado, como
el fosse verdadeiro, sabendo que 0 nilo ó;
d) alterar de qualquer tórma ·a verdade em
acto de suas runcções;
· e) contraflzet• sellos, emblemiLS 011 marcas,
destina•l! s ii autbonticar actoll ou documentos
relativos a 1ervlço mUltar. ou a dlstinBUir
·abjectos pertencentes ao exercito ;
· .. /) cancelar, supprlmlr, ou fizer desappare. . eer de aiBUm .papel, livro ou objecto, seUo,
·emblema, rubrlo:l ou marca verd~delros;

CAPITULO I

Do hom1'cidio

Art. 152. Todo militar que matar sou Cll·
marada com 118 clrcumstancio.s aggravantes
dos§§ 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, gu, 10°, ll 0 , 12\ 13°,
14•, 16', 17• e !9• do art • 22:
Penas-de so annos de prlsilo com trabolbo, no maxlmo; de 20 annos de prisão
com trabalho, no médio ; de 10 annos de prl·
oilo com trabalho, no mini mo.
§ 1. • SI o crime fclr commettldo em tempo
de guerra, ou em presença do inimigo:
Penas-do morte, no maxlmo; de 20 annos
de prlsfio com trabalho, no médio; de 10 an·
nos de prlailo com trabalho, no mlnlmo.
§ 2.• SI a morte resultar, nito da natureza
e séde da lesão, e sim por ter o otrendldo dei·
xado de ob,ervar reglmen medlco-hygle·
nico, reclamado pelo sou estado:
Penas-de 12 annos de prlsno com trabalho,
no maxlmo; rte oito annos de prisão com tra·
balho, no médio; de . quatro annos de prts~o
com trabalho, no mlnlmo • . . - - ,.........,...,

•
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Art. 153, To1lo militar que, por ímpruden·
ela, nogllgoncla, ou lnobsorvauola de alguma
disposição l'egulnmcntnr, directa ou indirectamente, occasionur n. morto t!e seu cn.mnrruln.:
Penas-do 18 mozcs do prisão com trabalho,
no mn.ximo; do urn nnno de prisiiO com trn...
balbo, no módlo; do sois mezcs do prlsiio com
trabalho, no minlmo.
OA.P!TilLO II
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CAPITULO IV

Das

lcs~es

corporacs

Art. 158. Todo militar que o1!'onder pbysicnmonto seu camarada, p!•odnzin;1o·lho dor
ou alguma lesüo no corpo, embora sem derAr!. 154. Todo militar quo, por motivo ramamonto de sanguo:
- · particular ou do sorvi~o militar, dcsnflar sou Penas-do um anno do prlsiío com trnbacamarada para duollo, embora o desafio niío lho, no mnximo ; do oito mezcs· do prlsilo
sqja nceoito:
com trubnlho, no médio; do quatro mezos do
Ponns-do seis mozcs do prisão com trnbn- príSiio com trabalho, no mínimo.
lho, no maxlmo; do quatro mezes do prisão § I." Si da losão I'Csultnl' mntllaçílo, nmpucom trabalho, no módío; do dous mezes de taçiio, doformída•1e ou privnçiío pormnnente ·
p!'isiío com trabalho, no mini mo.
de algum mombro ou orgiio, ou qualquer ln§ !."Si do duello resultar a morto de ai- formldado incurnvol que privo o o1!'eudido de
. gum dos combatentes:
exercer o seu trabalho:
Penas-de 12 nnnos do prisão com trabalho, Penas-do seis annos do prisão com trnbano maxímo; do oito nnnos do prísüo com tra- · lho, no maxlmo; do quotro annoo do prisüo
bal110, no médio; de quatro nnnos do prisão com trabalho, no móctlo ; do dons annos do
com trabalho, na mlnimo.
prisão com trabalho, no mínimo.
§ 2," Si do duello resultar alguma lesão
§ 2," Si da lesiío resultar incommodo de
corporal:
saudo com inhabílitação do paciente pora o
Penas-do 18 mozes do prisão com trabalho, serviço activo por mais de 30 dias:
no mnximo.; do um nnno do prisão com trn- Ponas-de dezoito mezes do prisão com trabalho, no médio; do sois mozos do prlsilo com balho, no mnxlmo; do um anno de pri·
trnllltlho, no mínimo.
silo com trabulho, no módio; do seis mozes
§ 3," SI do ducllo nenhum mal resultar ;le prísiíocom trabalho, no mlnimo.
aos combatentes:
Art. 150. Todo militar quo, por imprudon·
Penas do nove mezes de p1•ísiio com trnba- ola, ncglí~:encia, ou ínol>sel'Vancln de alguma
!110, no mnxlmo; do sei; mezes do pl'ísiio dísposlçiio regulamentar, dh·ectn ou indírocom trabalho, no módío ; de tres mcze.< do ctam'cnto, occnslonar alguma lesão corporal
prísiío com trabalho, no mínimo.
em sou camarada:
Art. 155. Serão considerados cumpliccs os Penas-de tres mczcs do prisiio com traba·
que assistirem no duollo como testemunhas, lho, no maxímo; do <lons mozcs do prisão
embora paisanos.
com trabnlho, no médio; 110 um mez de prl·
Art. !50. Todo. militar que publicamente siío com trabnlllO, no mlolmo •
oxpuzer ao dosproso, ou do;n<•reditar seu
camarada por so recusar csto a acceltar
'QAPITU[,Q V
duello:
·
PeniiS-do um anno do prlsiio com trnbn·
Da libid•'naacm
lho, no maximo; do oito mczes do priBiío
com trabalho, no médio; do quatro mozcs de .Art. 100. Todo militar que attentnr conprisão com trabalho, no mínimo.
tra a IJoncstídado de posson do um ou ou Iro
sexo, por meio do vlolenclns ou ameacns, com
o IIm do saciar· pai>ües-lnsclvas, ou po1•
0.\.'[llTULO Ilt
depravação moral ou por Inversão do ins.
tjucto sexual: .-:.
Do s11icitlio
Ponns-do t1•cs:nnnos do prisão com trabalho, no mnxim'ó; ·do deus nnnos de prloão
Art. !57. Todo mllltnr que Induzir ou aju- com trnballio,' no médio; do um nono de prl·
. dar sou camarada a· suicidar-se, fornecendo· siío com tl'tlbalho, nô mlnlmo •
Do dasafio e dual/o

'·- '

lho para este fim os meios, com conhoclmento
do causa:
Penas-do sois nnnos do p1•is~o com trabo.ll!o, no maximo; de quntro annos do prísilo
com trabalho, no módío ; 110 1lous nnuos de
11risão com trabalho, no mlnimo.
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Paragrapho unico. Em igual peno. lncorrcrn o.quollo que corromper pessoa. do menor
ltlndo, prntico.ntlo com cllo., ou contra cllo.,
actos de libitllnagcm ou contra o. natureza:
Art. IGI. Presumc·so commetudo o crime
com violoncio., sendo o. pessoa otrondida mo·
nor de lQ o.nnos, ou o.chundo·so no. imposslbl·
!Idade de defender-se ou resistir, seja por
enfermidade, seja por outt•a qualquer co.uso..
TITULO VI
Dos crimes contra o. propriedade
CAPITULO I

Do furto e do roubo

ArL 162. Todo militar que subtrnhir paro.
si ou pnro. outr·om, couso. move! pertencente
ó. nação, ou a seu cn.mnradn.:
Penas-de t!ous o.nnos tio prisão com trnbn·
lho, no maximo; do 16 mozes de prisilo com
trnbn.lho, médio; dtJ oito mezes rle prisiio com
tro.bniho, no mínimo.
Al't. !G3. Todo militnr quo, tendo recebido
de seu camaru.dn algum ohjt-cto, nr!'ogai'·SC
domínio ou uso,que lho niio scjo. trn.nst'erido,
ou deixar do restituir nlgum objecto qno lho
S('jo. entregue, pcrtencento U. nn.~·ã.o:
Pono.s-do 18 mczcs de prisilo com trabalho
no maximo; do um nnno de prisão com trabalho, no médio; de seis mezes de prisão com
trabalho, no minimo.
Po.ragrapho unico. Em Igual pena incorre·
ri' aquello que t!esvio.t• ou dissipar cm projuizo de sou camarn.'1a cou:.-tn. ou effeito de
qualquer• valor que lho tenho. sido confiado
com o. obrigação do restituir.
Art. 104. Todo militar que furtar, fazendo
violencia ii pessoa ou ús cousas:
Penas-ele •eis annos tio pri•iio com tro.ba·
lho, no mnximo; de quntJ'O nnnos do prisii.o
com trabalho, no mediai 1lo dous annos de
prisão com tmbnlho, no minimo.
Art. 105. Julgar·so·lm violcncin foitn ti
pessoa, toth.s ns vozes que por meio do otron·
.sas physicus, do nmcnt;:ns, ou t10 outro qun.lquel' meio so reduzit' n.lgucm n. nü.o podol' de·
Jimder seus bons, ou o~ dn. nncão quo estejam
sob sua gun.riln.
Paragi•npho unico. Julgn.r-so-lln violencin.
feita ii cous~. todas as vezes que so destrui·
l'Om obstnculos r\ per•potmção do crime.
Art. 160. Em pono.s lgunes ils do nrt. \Q4
lncorrerti o ilelinquonto, si o r·oubo IÜI' commettido contra seu camarada enfermo, for• ido,
ou menor do 16 annos.
Sonndo v. VI
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CAPITULO II

Do cxll'avio, dcstruiçtro, damno o ,·ncend•'o

Art. ·wi. Todo militar que vender, empenhar, permutar ou alienar do qualquer
modo, artigos de nrmumento, equipamento e
lhrelnmento, ou quaesquor objectos pertencentes i1. nn.çiio, ou n. seu ca.rpa.ro.rla.:
Penas-•lo dous nonos do prisão com tra·
baiho, no mnximo; de 10 mezes de prisão com
trabalho, no médio; do oito mezes de prisão
com trabalho, no mlnimo.
i'o.ragrapho unico. No.s penas ele cumpllci·
dado incorrer<\ o militar, ou paisano, quereceber em penhor, ou adquirir por qualquer
modo, tne; objectos, ou facilitar o. o.licno.çiio
dos mesmos, tendo scicncio. de sua origem ou
proccdcncln.
Art. 108. Todo militar que extraviar ou
destrujr armas, munições de guerra ou de
boccn, fardamentos, utensllios, quacsquer
oh,jcctos ou cffei los, pertcncontos ii nação, est~Jam ou niio recolhidos o. deposito: •
Penas-<' c tres annos do prisão com trabalho, no maximo; •lo dous o.nnos do prisão com
tro.bulho, no mé.lio; do um anno do prisão com
trabo.lho, no minimo.
.
Art. 160. TO!to·milito.r quo incendiar construcçiio de qualquer genero, depositas, arre·
cndncões, qua.rteLt;, fortificações, aca.mpn.mentos, ur;ono.Ps o odlllcios militares, ainda. que
o fOgo posso. ser extincto depois de suo. mo.ni·
l'cstaçiio, sejam quacs furem os estragos pro·
duzidos:
Penas-de seis nonos de prisiio com trnba- .
lho, no mnximo; de quatro annos de prisão
com trnbnlho, no médio; de dous annos de
pr•i;iio com trnbuiho, no minlmo.
Pnragrapho unico. Si qualquer dos crimes
mcncionndus no artig-o antecedente fór occasionndo por imprudencia, negligencia ou
inobservancio. do disposições regulamentares:
Penas-de tres annos do pris!\o com traba·
lho, no mnximo: Uo dou~ u.nnos de prisiio
com trnt•nlho, no médio; de um anno de pri•
silo com tl'abu.lho, no mínimo.
Art. 170. Todo militar que extraviar, dcs·
truir, ou queimar, livros orn geral, papeis.
ou <locumentos officiuea da udministro.çiio do
exercito:
Penns-de sois o.nnos de prisão com tro.ba·
lho, no maxlmo; de quatro annos de priSiio
com tr;o bulho, no médio; de dous o.nnos de
pt•ieii.o com trabalho, no mínimo.
Art. 171. To 1o militar que destruir ou
ilnmniOcnr peças de fardamento, armamento
o cqurpamonto pcrtcncontes a seu camarada:
Penas-de seis mezes do pri;iio com tro.bn·
lho, no mnxlmo; de quatro mezes de prisão
00

•·

..

•

,.
•

•

I

I

I..
I

I
III·

I

282

ANN A ~~S DO SEN ,\DO

com trnbnllw, no mCdlo; do dous mozes rio
prJ,•io com trnlmlho, no mlnimo.
Puragrnpho unlco. AS penas estnbolocldns
neste v.nigo n!io l.• entam o dollnqucnte da
lndemclmção a que e;tojtL sujeito,
P.ARl'lll 'l'ERCE:IRA

Dl•l•o"JcõeM peculinre• no
tCIJl(lO de S•IOri"R

TITULO I
Dos crimes contl'a as lels

d~

guerra

CAPITU!,O I

passando a ser tr11tada como prisioneiro de

gum•r•a.

Al't. 170. Todo militar quo receber parla·
ment,trlo no intf'rio:• dos ncnmpnmcntos, ou
qun.ndo as ch•cmnst!Lncias ncomelhu.rem pl'ocetllmento·dlverso, ou quo iloixn-r •lo tom&?
to1ltLs n.s medidas necessn.rius pn.ra qnG n. pr()·
•en<;n. desse Inimigo não occaslono prejuizo
ú.:~ tropas ou tiJl'ÇlU:
Penas-De tres annos do p-ris[o com trabalho cnm tmbolho, no maximo; do rlous nnnos
d" p1•isiio co:n trnbnlho, no móJio ; do um
o.nno do prlsio com tt•a.bnllto, no mini mo.
OArtTU!.O JJI

Dos Prisíonoi"ros de guorra

Da 'llio!açtlo das convettçJes militares

'fI' _:'
'\, -t

Art. 172 •. To 'o militar que deixar de obser·
var. ou do tlLzer oLser,·n.r e rllspeitar, ns C•ln•
vrnções militares, nrmistinios e capitulações
celeut·nd:>s entre belligrantcs:
Penas-do sois onnos de prisão com trnb.tlho .. no m~xhno; do quatro nnnos do prisão
com lrabaiho, no rnódlo; do dous onnos de
pt•ls:io com trnbalho, no minimo.
Art. 173. Torlo mililr•r quo cornpromcttor
em qualquer convenç[e a hom•a, o dignidade, ou os interesses nociunocs:
Penas-de trin •a annos de prisuo com traloll·
lho. no mnxirno; de vinte annos de prisão com
trnbalho, no m,;dio; de dez olmos de prisão com
trab:olilo, no minimo,
Art, 174. Todo militar quo comprometter
em qualquer convenção a segurança do ex·
erclto, ou n sorte dn. nrmn.s:

Penas-de morto. no moxlmo; de 23 on·

nos de pris[e com trabalho, no mtldio· de
10 onnos de pris:io com trabalho, no minlmo.
CAPITULO 11

Dos parlamentario1

Art. 175. Todo militor que otl'onder ain.vloinbllldado do parlamen tario, seu guia, 1nterprete, ou pessoas que o acompanharem:
Penas- De seis nnnos de prisão com traba·
lho. no maximo ; do ~u11tro annos de prisiio
com trabalho, no mó·'JO; da dous onnos de
prisão com trabalho, no minimo.
Put·n.grapllo unico. Qualquor das p•ssoas
monclonllrii4S neste artigo que prntieur algum
~oto de abu•o de confiança pa'lor•l aer·deti 'o:
temporarlamr•cte e, ~i pt•avar-ae que prova·
Jeceu·se tlo .ua poslçiio pura provocar uma
lrniQilD, perderà o diroito & inviolabllldnde,

Art. 177. Todo militar que matar o inimigo que se rendeu a discreçiio, ou fót•a do
combato já n11 qualido<lo do prisionoiro de
guerm, ou quo previamente declarar niio dor
qua.J·t~la.o inimigo:
Penas-de dezoito onnos de prl•iio com trabalho, no maxlmo; do doze anno• do prisão
com tl"J.llaJho, no media, o t!(f sei~ annos do
pri;ão com trab11lho. no minimo.
Art. 178. Toda militnr que tlzer ou autorlsár o uso do nrmns contra o prlsionoi~o
t'ngitivo, nntes do intimnçii.o, ou depois de ter
ello rleixado o territol'io occupado, ou tranoposto as llnlt~s n.vançn.da.s:
Penas-De tres onnos rte prisão oom trabalho, no maxlmo ; dfl dous annos rle prisão
com trabalho, no me llo ; de um onno de prisiiocom trabalho, no minimo.
Art. 179. Todo militar que obrigar o prisioneiro a tomar parte nas operações do guerl'l\
,,u constrangei-o a revelações sobre o sou paiz
ou exercito:
Penas-De um anna de prJ.ão com trll·
balbo, no mllximo; de oito meze> de prlsiio
com trtLbalha, no médio; de quatro mer.es de
prisão co111 t~balho, no mlnimo.
Art. ISO. Tudo o militar qtle empregar o
prisioneiro om trabalhos publicas que tenltnrn
relação dlreeta com "" operações n<> th•atro
d~ guel'rn, ou que ••iam humilhantes á sua
patente, quando militar, ou 4 ma posição
olllcinl ou social, quando paisano:
Penal-De um anno de prisão com trab~<lho, no maximo ; do oito meze• de pri~iio
com trabalho, no· mMio ; de quatro mezes
do prlsiio com trabalho, no minima.
,Art. 181. Todo militar que:
a) ultroJar o prisioneiro ou apoderar·se
do que lhe ,pertencer, ~alvo Wl nrmas o as
munições ;
·
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. b) não dér ao prlsionoil'O n.s vantagens "
que tiver direito pOI' sua P'tonto, mlvo si o
mo.~mo prhionelro t•ecus:Lr t'cclara.r o nome
o quallda• lo ;
c) apropriar·•• elo salarlo do prl,lonclr.>,
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CAPlTUr.,o V

Da occupaçao do tcr)•itorlo

•

'

Art. 187. Toda nutorldaclo militar quo,
quando esto empregn.l'·l'O cm trtLhttlhos de occu pn ndo u rn teJ•ri r.orio, dHixn r do tornar

· industria particular, s:Ll vo n. deducçii.o da.~
despur.as que houver feito;
d) prender o prlslonoiro sem quo n segu~urnnc:a. dooxerc;to o exiJa, ou :wnd•1 passivei e conveniente sun. intr.rnn~ií.o em cidnd•J,
forloloza, campo ou outra quulquw localidade:
Penas-do um anno do prisil•l c1m trnba·
Jho, no ma.ximo: de oito rnezos de prisão cCJm

trabalho, no U1édio; de qua.tro mo~es i!e pr·i·
são rom trabalho, no miuimo.
Art. 182. Todo militar que conservar como
prisioneiro o ferido ou doon to quo, dopoi•
d" curado, tôJ• ,julgado incapaz do todo ser·
viço do guerra :
Penas-do seis mozos do prf,iio com trab'·
lho, no mruimo; do quatro mczes de pri3iio
com trn.ba.lho, no médio; rle dous mczes di.!
prisii.o cnm trabnlho, no mínimo.
Ar&. 183. O prisioneiro do guori'n qno ten·
tnr fugir ou praticar netos do insuboJ•di·
nação:
Penas-de dous onnos do prisão com trn·
bnlho, no mo.ximo; de dczossei.; mezcs de pri·
siio com trabalho, no módio; de oito mozes de
prisão com trabalho, no mínimo.
Art, 18!, Os prisioneiros do guorm que
· commotterem crimes contra a. scgurnncn do
exercito, das pessoas e da. propriedade, pre·
vistod neste codigo, so~üo punldus com lLS pe·
nas rospectl vas, confoi'IDO sejam ofllcines,
praças de pret, ou paisanos.
CAPITULO

IV

Art, 185.' Todo militar qno punir, ou con·
sentir que spjo punido, o nccusado do e•plo·
nogom, sem que n autoridade judiciaria mi·
lltar o tenha julgado:
Penas-do tres annos do P'ieão com trnbalho, no maximo; do dous annos de pri:~ilo
cc•m trabalho, no médio; do um nnno de pri·
são com trubnlbo, no mínimo.
Art. 180. Todo mllitllr que punir ou con·
sentir que seja puniclo, o ospulu, por netos
anteriores /J. sua fuga, si fcir do novo capturado:
Panos-de dezoito mezes do prisão com
trabnlbo, no mnxlmo; do um nnno do pc·isiio com trabalho, no médio; de seis Jue:tes
do prlsiio com trabalho, no mlnlmo,

publico nos hn.bitnntcs quacs os po· 1crcs que
ex<rco e qual n ext, nsii.o territorial da oocupn.ção~

P.. nns-(~0 um a.ni!O de prisão com trabo.lilo, no mnximo; (h oito mC'zcs do pris·'o
cnm trn.lm.lho, JW módio; do quatro mezes do
prisão com trnbnlllo, no mínimo.
Art. 188. Todo militar que deixar do tomar as providencias neccssarin.s plrn. reshbeleccr, gn.rantir a. ordem o n. segurança individual no territorio oecupndo o respeito de
'"u' ilnLitontes:
Ponus-r1e dezoito mczC's de prisão com
tr11halho, no moximn: do um onno de prisão
com ll'<l.bnlho, no méUio; do s~is mezes de
pri!'iio com tm.halho, nn mlnimo.
Art. 18D. Todo militar que, salvo o caso

'

· 10 Ul'gODCÍa 1 exigit• O CODCUI'SO dtlS ha.~ita.ntes

lner:nes llc um tcrrJtorio occup:u.lo, afim de
prover neccs~itb.dl•B do. administração local:
Penas-de um anno do JH'isiio com trn.ba.·
lho. no mo.ximo~; do oito mczes de pri~üo com
tJ'abalho, no médio; do quutro mezes de !lrlsão com trub:L\ho, no minimo.
Art. WO. Torlo militar que maltratar populuçües inotrensivns, ou os pessoas qne não
lizorem pnJ•to dn forço lll'modn do inimigo:
Pen:1.s- de tl'c:s nnaos ae pri~ã.o com tro.ba.·
lho, no moximo; do dous nnnos do prisão
com traLalho, no mldio; de um nnno de prisão com trabalho, no miníma.
C,\PITULO YI

D.;

prop1·i~·dado

publica

Ai't, 101, Todo militar que opoderar-se de
cousas pertencentes no estudo, cujo territorio
fôl' occu pn.•~o. a não sf:lr dinlleiro, tundoa o vn·
toros exigi veis ou nogo>inreis, deposito do
nrm.1s, provisões de guerr·a. ou de bocco., e em
gernl O> Lons moveis rom destino ás opera·
ções do guerra o mediante inventario:
Penas- do dou' nnnos de prisilo com tral:alhD, no mn:ximo; do r1ezcscis mczcs rlc pri•iio com tc·nb"lho, no médio; de oito mozes
do prisiio com trnb11lho, no mínimo.
Art. !02. Tod'' milltnr que destJ'Uir ou
consentir qne 8E'Ijam destruidos, salvo pot• imperio~n. n~ccssld1L·'e do guerra, o mo.terial de
transporto pm•tenconte no Inimigo, estradas
do ferro, linhne telcgraphicns ou tclopbOnlcns :
p,nns - de dezol to mozes de prlsilo com
trnbnlho, no mnxlmo ; do um nnno de prisiío

•

i

.11

I

-,.
III.

=
IR·
......

III

"'

.9
u

~·

~·

/!li

284

ANN Ali:S DO SENADO

CAPITULO Vlll
com trabalho, no módlo ; fio seis mor.os do [
prisilo com trabalho, no mlnimo.
Art. 103, Todo militar que destruir ou
Do saqutJ e rlo bombardeamento
damnltlear depositas, aquoductos, pontes ou
~~~ras obrn.• do u&li!dade publlc~, dus qunos
Art. 108. To lo militar que saquear, ou
po5sn provir perigo no exercitO : consentir no saque, embora a cidade ou po·
Penas - do rio~o1to mezes de prlsao ~".!" voru:ilo tenhn sido tomada de u.s;ulto·
.
t rabaiho, no mnx1mo ; de. um anno do pl'!sao
·
com trabll.lbo, no módlo; de sois mczos de Penas-detresannos 1le ptisilo com trabaprlsão com trabalho, no minimo.
lho, no maxlmo; d" dons annos de prisiio com
Art. J04, Todo militar quo clestruir, vlo· traballlO, no màfllo; fie um anno de prisão
lar, ou damnificar edtftclos consagrados no com trabalho, no minimo.
ao culto, il caridade e õ. Instrucção. monu· Art. 109. Todo militar que atacar ou
montes blstorlr.os, arcltlvos, obras de arte, bombardear cidades ou localidades sem de·
ou bibllothecas, solvo necessidade Imperiosa fesa:
do guerra :
Penns-•lo seis annos de prisão com traba·
Ponns- de tres annos do prisão com tra· lho, no maximo; o! o quntroannos flo prisão com
balho, no mnxlmo ; do dons annos do pr 19 ão trabalho, no môrlio; rle dous annos de prlsiio
"!!fi trabalho, no médio; do um nnnodo pri· com trnbnlho. no mini no.
··
sno com trabalho, no minimo.
Art. 200. Toflo militar quo comocB!• bom·
bnrrlonmento, ou autorisal•o, sem dar aviso
iJs autoridades Jocaos:
OAPITULO VII
Penas-do desoito mczes de prisão com trabalho, no mnxlmo; de um anno do prisão com
Da propriedttdc pa1·tlcular
trabalho, nn médio; do seis mozcs do prisiio
Art. 195. Todo militar que apprehender, com traim\ho, no mlnimo.
ou consentir que sejam apprehendldo•, sem Art. 201. Todo milltnr que não tomM' as
compromisso do lndemnisaçõe~ opportunns, Pl'CCOIJções necessarias, ou deixar de dar in·
por meio de arbitramento, os meios rlo trans· strncçõos para que sejam poupados, no caso
porte, estradas do ferro, embarcações, tele· do bombnrrloamonto, os orlitlcios consagrados
grnpltos, fiepos!Los de nrmo.s, muniçõrs do no culto, ít .cnridncle, ús n.rtos, hs F.ciencias,
guerra e do bocca, pertencontos a p·n•ticuia· os l1o.<pitao.• onde estiverem feridos e doentes,
uma voz n."ignala1los esses ediftcios por disres ou a coml"'nhlas :
tinctívo convencional, salvo sl torem utllisnPenas - de dezoito mezos de pt•lsüo com dos directa, ou in-liroctamento, para de·
trabalho, .no maxlmo ; de um nnno •'e prisiio fcsn.:
.
com traball1o, no mridlo ; de sais mezes de pri·
Penas-do
llezoitomezcs
do
prieiio com tr.>·
silo com trabalho no minimo.
·
bal
ho,
no
maxlmo;
do
um
anno
do prisão com
Art. i96:',Todo cholo mi!ibtr que cobrar.
ou consontir no cobr~nça fiO impostos niio os· trahiho, no módio; de seis mezes do prisito
com trabalho, no mlnlmo.
·
tabolecidos no terriLotlo occupado:
Panos-de tres annos de prisiio slmplrs, no
CAPITULO IX
maximo; 1le dous annos de prisão simples, no
módio; do um1•nno de prisão simples, no mi·
Do pessoal s materiaJ sanitario
nimo.
Pnragrapho unlco. Contribuições extrnor·
dlnarias põdem ser exigidas como eqnlvalen· Art. 202. Todo milit·'r que violar a nou·
tes de impostos futuros, cmquanto durar a tralidado das nmbulancias, bospltacs. ou
quaesquor cdiftcios devidamente nsslgualodos
guerra.
Art. 197. Todo mi!ILar que ordenar, con· p·•r dis ti ncti vos con vencionacs e onde existam
sentir ou tolerar nbolotamento cm casas par· lllridos o t[.,ontes: ·
ticu\aros ltabltadas, sem consentimento dos Ponru~-de dom annos de prisão com trahabitantes:
balho. no maximo; de oito nnnos do p1•ls1io
Penas - de dons nnncs de prisiio com tloa- com _t.mbuiho, no médio; de quatro annos de
b~lho, no maximo ; do dczesois m<•zcs. do prl· prlsao com trabalho, nn minlmo.
sao com trabnlho, no módio; do oito mezes § i.' ConslderÍim·se nmbulanclas os hospltnes olo campanha o outros ostabolecimentos
de pt·isiío com t1·nl!alho. no minimo.
PnrngriLpho unlco. Só om cnsos exlraordl· tcmpoi•nJ•Josque.seguom ns tl'Op!ls nos campos
naJ•ios e t1a tl•ltn 11bsoiuta de out1·o meio, do bltl.lllilll pluiHecobm• fo1•ido.< o doentos.
pódo ser ordenado asso abol•tameuto pelo § 2," Ce"" a noutru!ldudo quando ns amcommandanto das forças occupantos.
bulanclas, bospitaes c os ou.tros edlficlos de

I

I

SESSÃO: Ell

26

DI! OUTUBRO DE

que tr•t• este artigo estiverem :;wu•d~>do'
po1• forç~ mitit~>r •.
Art. 2tJ3. Tudo militar que •ltcntnr contrn
n neutrnlidn1lo" que tem direito, quando ••·
slgnn.la.do por distincti\'Oi:l conv.mciollt.Ld!.S, o
pe.<soal dos hospitues o d•s nmbui;LIJCias, o'
cnco.I•regados do tra.n~porto do Hwh.Io~. o~
agentes de nsf!ociações da soccorrod tlovida·
mente ILl;ltOJ·isados, OffilJ 'Ju.nto 1'unc7iuoa.r•em .o
soccorrcrem o:; feridos o 1Joonte~, a.Jndu. dopots
da occupnçilo do territorio:
Penas- de novo annos de prisão com tra~

bal110, no maximo; de seis nonos dtf pri:sü.o

com trabalho, no médio; do trcs annos de
prisilo com t1•abalbo, no mini mo.
Art. 204. Todo militar que attentar contra
IL invlolabitidado dll:l pessoas que acudil'Om a
chamado do comm11nd11nto das tropas para
prcst•r soccorros a fe1•idos o doentes:
PeniLS-dc 15 ft.nnos de pri,ão com trab!ll!Jo,
no mnxlmo; de lO nnnos de prisão com tJ·nb•lho, no médio; d• cinco uunos do prisiio
com trabalho, no mluimo.
CAPJTULO X

Dos meios ele p1•cjudicar o inimigo

Art. 205. Todo militar que para pre,iudicnr

o inimigo fizer uso de veneno sob qu•iquor

fórma:
PeniLS-de IS nonos do prisão com trabalho,
no maximo; de 12 nonos do prisão com trabalho, no médio ; de seis o.nnos de prisão com
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Art. 200. Todo militar que ntaCILr o 101~
migo empro:.,•unllo armas, projcctis ou mnt.P.I'ial que niio constituam mo:o; autorlso.do3
do gucr•·u.:
PonllS-do 12 o.nnos úe prisão com tmbo.lho,
no maximo i dtj oito n.nno; do prisão com trab:tlho, no módio; fio 'l.ll.ltro o.nnos de prisão
com trabalho, no minuno.
Art. 210. Todo milita!' que maltrntar os
fcri1los, deixar do prestar-lhe~ o:; passivais
soceorros o quando do inimigo não entrega-los
mediante reciprocirlo.do:
P•>n>s-do sei> annos de pr~suo com tra~
b:~lho, no mo.ximo; de quatro nonos de p.Jsüo
com trabalho, no mórlio ; de dous annos do
prisilo com tmha.tho, no miníma.
Art. 211. Todo militar que despojar mortos
ou ti!ridos, mutilal·os ou praticar contra ellcs
alguma violencia. :
Pann.!l'-de morte, no mo.ximo; de 20 a.nnos
de prisão com trabal11o, no médio ; de 10
annos do prisão com trn.balho, no minimo.
Art. 212. Todo militar qne inhumal' ou
consentir quo se iuhum~m os mortos, sem
que se recolham o; elemento; de pmva do
sua identidade :
Penas-de 18 mezesdo prisilo com trabalho
no mo.ximo i de um nnno Llc prisã.o com trabalho no medi o ; do sois mczcs de p1•isiio com
tl'll.bnlbo, no minimo.
CAPITUl.O
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trabalho, no mlnimo.
Art. 206. Todo militar que nttontar trai·
Qoeirnmente contra o. vida do inimigo, assa·
lariando ass!ISsinos, ou fingindo render-se:
PeniLS-de 12 nonos ele prisão com trabalho,
no maximo ; de oito nonos de prisão com tr.L·
bnlbo, no médio; elo quatro annos de prisão
com tr!Lbnlho, no mini mo.
Art. 207. Todo militar quo ataca~• o ln i·
migo dissimuliLndo signaos distinctivos da
Core;> at•mada :
Pono.s-de trcs annos do prisão com trabalho, no mnximo; de. dous annos do P•isão
co1n trabalho, no módio; de um o.nno du prl·
alio com trabalho, no mlnimo.
Art. 208. Todo· militar que atacar o lnl·
migo fo.zondo uso da bandeh•a, insign!ILB mlli·
tares, e unit'ormes do mesmo inimigo, do hlln·
doh'IL pnrlamontiLl' ou de signo.es tutelares
prescriptos cm convenção Internacional:
Penas-de seis nonos do prlsilo com tro.bn·

Art. 213. Todo militar que exercer repre·
salins, consentir ou tolera!• que sejam exercidas, no c~tso do violação das lois da guerra
pelo inimif!'O, quando os d•mnos causados já
tiverem sido reparados :
r eu as-de dous an nos de prisão com trabalho no mnximo; do rlozescis mezes de prisilo
com trabalho, no médio; ~e oito mezes de
prlsilo com tr,.bulho, no minimo.
.
Al't. 214. Todo militar que ultrapiLSsiLr no
modo de oxorcicio e extensão dllS represalins
o gráo do infracçiio commettidiL pelo ini~
migo:
PenllS-de nove mezes do prisão com tro.·
baiho, no maximo : do seis meze; de prisão
com trabalho, no módio ; do tres mezes de
pJ•Isiio com trabalho, no minimo.
Art. 215. Todo milit:Lr que, no cllSo de r~
presallas, attentar contriL ILS lois de humanidade e lliL morai :
.
.
PeniLS-de dous annos do p1•isiio com tra·
lho, no maxlmo; de quatro annos da prisiio balho, no maximo; de dezeseis mezes de prloiio
com trabalho, no médio ; de dous o.nnos do com trabalho, no médio : de oito mezea de
prisão com trabalho, no minimo.
prisão com trabalho, no mlnlmo.
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Art. 216. Todo militar quo exercer ropro·
sn.llns, quando licitn.s, scru nut,,rio~aQ~O do
comman~anto em cholo das tropas ou torças:
Ponns-do dous nono; do prhiio com tr,(l·
bli ho, no maximo ; do doze•els mczos de prl;ao
com tmbalho, no mód1o ; de oito rnezus do
prisiio com trabalho, no miu1mo.
PARTE ULTIMA.

TITULO FINAL
CAPITULO U:OIICO

Das disposiçacs complemcntm·c1

tot•rltorlo nacional ou do nlliados ondo se
po:~srun verillcn.r opor·u.çrjes do guet•ro..
p,,ragrapho unlco, S1io Igualmente appll•
cn.YeiS C:-S:IS tJisposiÇÜOS â.!'l ti•opas OU (OrQaS
do exercito om 11111rcha pli'a qU1tlq11or dos
pontos do t.crritorio nnoionnl ou do nllladcs
iD\'nt.iiJ.o ou o.mou.çn.do do iO\'t:Lsão.
Art. 2'.!3, 'I'• dos os crimes commettldos om
torrit01•io nocionul ou do alliltdos, militar.
monto occupa·•o, invadido cm parto, ou na
lmminencla de lnvllSíio do lnlmigp, síio cons!dorados-cm prosonça do-te.
Art. 224. Aos ct•imoo commottidos em tom·
po do guorr. sot•lio sempre appllcada~ as
pouns astabelt:!cidfJ.S pn.m o~ mesmo~. embora
a sentença condomnntoria S<~a proferida do·
poi:t da cessa.~·ilo d!L guerra..
Art. 225. As disposições deste codlgo rcferantcs n tampo do plz silo communs. ao do
guel'l'a.
At•t, 22õ. E' considerado militar:
a) todo o cldadilo alistado no exercito;
b) todo o cldndilo alistado na uunl'da nnclonnl ou cm qualquer outra millcia civicn encorpor.•da uo exercito, quer para serviço de
paz, quer parn serviço de guorr,,;
c) todo o pessoal da administração do exer·
cito.
Art. 227. A e:tpreosiio -official- emprog;tdn. neste codigo uii.o ILtlro.nge os -in(tJrioras. sórncoto retere-se a olficiac~· do patente,
ou commissionados cm tempo de guerra.
Art. 2~8. O cumprimento das penas de
prisão
maior
de dous nonos terá Jogar no;
pt•osidios
militares.
Para~rop\lfl unlco. As penas menores do
dous nnnos de pr1síio serão cumpri·Jas om
fortalezas do primeira ordem.
Art, 220. E;te codigu nilo comprehonde as
poqucnns culpas, nem as tal tas do; militare;
contt•n a d<SCiplinn particular do exercito, a;
qunos sHrilo objecto do um co·llgo cot·rocclonal
disciplinar.
Art. 230. ltevMlm-so llS disposições cm
contrario.
Sal11 das sessões, 26 de outubro de 1805,-

Art. 217. Silo considerados militare• todos
os crimes proviste• por este cod1go o commet·
tidos por paisanos contra m•litarcs, ou. por
estes contra aquelles, om torritot•io mlhtat'•
mento occupado, nas prnc;as do gucri'R, tor·
talezas, quartols o quaosquot• outros o;tabelccimentos militares.
Pnrngrapllo unlcó. São igualm~nto consi·
derndos milltnr<·s os cr1mos prevt>tos neste
codigo commottidos por p:dsanos contra a
naçito, ou cousas o. esta pertencente~. cm
territorio militru•mente occupo.do, nas praças
de guerra, fortaleza<, quartois e quae•quot•
ouli'os estaLolecimentos militares.
Art, 218. 0> crimes não mencionado• neste
codlgo o provistos na legisla<;iio crlmin~l
commum serão om tempo do guerra coust·
rlerodos militares quando praticados por ml·
lltat•es, devendo estes soiTi•er llS penas esta·
bolocidos na referida logi;lac;ão.
Al't. 210. O pnizano co-rúo .ou .cumpl!co
do Cl'imo milit"' Oca sujo! to a; dispOSIQJOs
deste codigo para o cCoito de SOl' julgado nos
· trlbunncs militnt•es.
Al't 220. As disposiçõJs deste co·ligo rafo·
rontos'n-tempode guot•ra-sorão obset•vndas
no caso do robeililio ou g:uot'l'll Interna.
Ca d
n
Art. 22i. N:io so dat•ú. n appllcnçiio das JO<To Noiva.- J,
lun a.- ...osla A:ovcdo
dl<posiçües deste codlgo rcforent~s n. tempo do IBltriio do l.n.darioJ .- Noguci•·a Acclolv.robdlii•o ou-guerl'<> interna -wdepcndento I. s. Reyo .Ve/lo,
do d··cr·todogovorno mandando Jhzor cJI'e- o s 1•, Gomeoo de Co•tro (1\etiva. ess><•lbposl\'Õos.
Sr. presidonte, poço a bonovolencia do Se·
PaM~•·aphouuico, O governo no roforl•lo nado par.• um r"quet•lmcnto que vou sujeitar
do~roto deverá dech,rai• que o. l·,gistn.çiio li~ ~ SUl\. escln.redt\u. a.prcclat;ã.o.
vil ou penal commumconti IUllri• nsor obsnr· os goVCi'nos bem Intencionados recebem,
·vada pelas a~torid<1des co)mpetentes no ter· como aux1lios, as auvcrtencl <S amigavels,
'ritorio O·.!cUpado tnilitnt•mrmto, cJmo. om que pa1• ventut•a.lhe silo dtrtgido.s,
tomr.o do paz, nos casos ostrnuilos a I'B· Nesta csporanc"• acredito que o Sr. Pre·
boiiHio.
·
d t
r(
sideute da Republica hn de ngradccor·me Ir
, Art. 222. As disposiçúcs os o codlg ro-,
.
fot•eatos a-tempo de guerra - soriio nppll·
· caveis u. tt•opo.s dO exercito cstaclona.da.s em (t) Rtstu ~bse.urtso niio.fol rovMo pelo oral! or,
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desporhr a sua attençiio para uma ma teria
de grande lmp01tanclu,
Sat.o o Senado q nn a lei n. 2"5 do 20 do
novembrn de ISOt elevou os vencimento• da
· mngistrutura. locul, do Districto Fetloral, o,
par,a compensar o onw~. que e~...:o u.u1-5mento
trouxe no.s cor,•cs publicas, creou umn. ta.xn
ju•Hciaria para todus ns cnusns julgadas no
Oistricto.
E,s" tuxn 1luvia ser cobrada por meio de
esbtmpllha esprclnl, expedindo o governo o
necesao.rlo regulamento,
Esta lei, cJmo acabei do dizer, t\ de 30 de
novembro do r1nno passado; hn. qwu:~ um
anno ficou sem execução.
Não me pnroco que seria mais diffiJil organisar um pequeno reguhmento e gr•o.vn.t•
as estampillm•. p>ra cobrança dessa imposto.
Não sei a quanto monta ró. esta. tnXIL, mu.e
estou informado por pessoa, que vive no fôrn
e tem compr!tcncn paro. isso, quo nã.o St:ll'Ó.
menor de 300:0 •0$00o.
Está, po1•tanto, o Thesouro privado de um
auxilio lmporbtnte dccrctnrlo pelo Poder Lo·
gblu.tivo, na. mesma. occa.shio, cm que dec,•otou o augmento de vencimentos dos juizes do
Districto l'edernl.
Não póde o Poder Executivo deixar inde·
finidamente, som execuçiio dos actos do Congresso.
CreioJ que não diria uma heresia, se nffir·
masse no Sen,do q uo o Tho>ouro teria acç:lo,
para haver o lucro cessnnto, o prejuízo que
esta inacção tom produzido aos cofi•es publi

coo.

Paroce·me que o Thesouro tinha o •lh•eito

de bo.ver de Q1Jcm deixou que n.lcl ficnsso sem

exenuçiio até hoj '• a indemnisnç:lo da perdn
proveniente de tal nbiLndono ; porque eu
creio que deste projecto niio ""vem culpa segundo o direito pen:>l, mas a rcspons>bilidadc
civil é indep«ndente <11 culpa.
Basta que hnja prejuízo para que se d<l.
Oru, cstnndo convencido, que u. nfluen·
cia de serviços e das diffi,uldades oxtraordinarins com que o iUustro chefe do Poder
Executivo da Républi1a se tom visto occupa·
do, deram motivo a e;te esquecimento, tomo
a lil:erdade de lembrar desta tribun~ a no·
cessidnde do cumprir a lei.
E como o moio do 01.zer chega-r esta lembrança no alto conhecimento do Prrsidentc da
ltepubllca, é uma men.agem do Senado, ou
po<lirin a V. Ex. que mo ~erm\tli;se enviar
a Mesa o seguinte t•cquerimonto (lê):
Vem ó. Mesa t\ lido, apoiado, e posto om
dlscussii.o e sem dobnt•J npp••ovndo o suguinte
Re'}utwlmsnto

Requeiro que por intermodlo da Mesa do
Senado se solicito do Govei•no pelo Mlnlste·
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rio da .Justiça n comntunicação dos motivos,
quo teem nté bojo impcdi•to a execução d:.
loi n. 2:!5 do 30 do novembro de J8U·I, na
p.Hto t•cla.tivn.Jí. ta.xa.,ludiciar.n, n. que lbra.m
suJeitas a.s CiLUSas julga.da'i no Distrlcto fe ..
de••at,
S. R. - Sr~la das sessiie3, 20 de outubro
do 1805, -

G/Jmcs de Castro.

O Sr. Coelho Ro<h•igueH -Sr.
presidente, V. Ex. o o Senado sabem que
tive a honra de entrar na Ol'dem do dia rlol
trn.hulhu~ da outro. Cusa, nu. sessão pa-sndo.,
ocenplnt!o aattonçiio de nada menos do cioco
orndoros.
·
E' passivei que a discussão continue e para
nil.o ter o dospraziJr' 1!o occupa.r-mo muitas
vezes do ne;.:ocio~ pcssoao~, rcset•vo-me para
dar n respJstn. por atr~.cado, qu·•ndo se trat.r
aqui de ulguma IDILtcrin 1m portanto, que nd·
mittn discu;sões do politic~ gm•ui.
Depois fui :Lccusodo do lntem?oranç• de lin·
gun. ou cousa peior 1!0 qun isso, o tenho me 1o
de rcspondpl' assim,logo npú~ n. lditura. do quo
se disso contra. mim. O tempo Justificará. os:;o ::
supposto pcccado, que mo att<·ibuem o de que
a consciencia. ainda. não mo n.ccusou.
V. Ex. sabe, Sr. presidenta, que a consti·
tuiçiio gara~to nos membros do Congresso 11
invinlabilid11de da'.'! SUtLS opiniões, o tlirt~ito tle
censurar todus os t'uccionarios publicas. O
que n!lo podem, ó injuri;Lr a. ningn,•Rl, é
empregar expressões u.nti·pnrla.m(lntares.
Ot•a., o resumo do mou discurso, prorcwido
~~nte-hontem, deve conter• pouco menos do
~ue cu dis:;o ; uollo sO um topico mereceu a.s
lionra.s do sor relido e CS:jO topico ó o seguinte (lú) :
«Já niio bastnm·lhe (à Camarn) os orçaman·
tos.cometas, nlinhnvndos :i ultima hora o segui,los da c.Jo:;erç11o dos deputados, seguros t1a.
conbinn~ilo do suusidio pela liberalidade do
i• secretario, pnra forçnt• o Sena• lo a engolir
todas as cnormldudes da outra casa, ou deixur o governo som leis de m~ios.~
Sómento a p!llavra -libcralidarlc-de todo
este período, poderio. envolver não digo uma.
lnj urin mas mataria para explic,•çiio, conformo está, ndmlttido no toro CI'IJDinal.
Mas on empreguei-a muito dt~ proposito,
porque !'ui tombem I "Socrotarlo da C11mni'a dos
Oe~ut.dos o nosso tempo a mesa fpz altem~iio
nos pl·occdcn'o,;; reJn.t1vos a. subsidio!'!, restu...
b"lecen•lo o de t8·18, sul vo erro de dntn, em
vMudo do · qual só so metti:t em tolha os
rdprt•sontnnto:~ da nnçiio nnquei!IL cnsa, do.
d11ta <ie sua apresentaciio, por donnteo nuocn
depois de <LUsento.< da capital surn licença.
Até cnt.iio. havia nlgun~ deputndos que por
circumstallcias in•lepelldentes dn sua vontade,
naturnlmcnto, chegavam oo fim do maio, sa·
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hiam cm principias do ogosto, com quatro
subsldios recebidos, pois ató corto tompo ns
prurogoções oram gratuitas,
A medido. tomodo. pelo. Mesa directora d!L
Camara no.quelle tempo, d!L quolld.zia parto
um honraria Senador, quo mo está. onvinrJo
aqui e um dlstincto dcputJL<Io que nindo. liL
cst~ liUIO!IIio parte dnquclla Camnl'U, produslo
os m 1is salUtlLI'es e1foitos, dos qun.es o menos
sons! vai, foi o da economia
Consta-mo que este precoolonto niio ó mais
observado, o foi esta umo. das J'llZÕJs porque
alludi á liberalidade.
A oxplicaçiio ó ftlcil de ser• contesta• la, si o
facto não for verdadeiro ; prometto, porem,
opportunamonte pl'Ovar quo nessa parte o
honrnflO I n secretario da outra caso. do Con ·
grosso u!Lo me podcriL dar o desmentido que
oppoz-me concluindo,
.
E, poço a S. Ex.,queconfie na minha pro·
rnessa, porque não tenho por habito f<~itar
aos meus compromissos.
Em apo.rte aquello muito dis~incto repre~entnnte do Congresso, outr·o t•epresontnnto
não monos distinclo, attr·!buiu-me uma molestio. g'l'tl.Ve, o. peiot• po~siveJ, o viru$ rabi·
cus.
Si fosse verdade isto, a minho. presença
nesta co.sa serio. um perigo para os nossos
companheiros.
·
.
Mo.s, Sr. presidente, olle cnganou·se neste
diagnostico, como onganou·se outro dia o
seu honr•do companheiro, de repr·osontação,
S~nador pelo Rio Grande do Sul, quando re·
t~riu-se a «espinha do. garganta.•
Eu nilo lhe faço, porem. a injustiço. de suppor• mallcia na nccusaçíio, pois, reconheço
que elle estit de boa lê, e sõmente attrlbuiume aqucllo mui, por ser bom julgador.
O Si', i' Vice·prosidcnto, o Sr. Presidente
da Commissilo, o sr. Francisco Glicerio, me·
rece · menção especial em outra occaslão 0
· uma respo;ta mais pondel'llda.
Eu espero satisfazei-o opportunamente e,
si Deus mo der vida e saudo, farei as honr•ns
devidas a todos quatro, quoro dizer, a todos
tres,
Desde, porém, que estou na tribuna, apro·
· veito a occn8ião para fazer um requerimento
ri. Casa, pedindo Informações ao Governo, por
interrnedlo da Mesa do Senado sobre um n•·
goelo que ha dias me incommoda
Votamos, Isto 0, 0 Senado voto~ (•ligo vo·
tamos, porque fol um acto collcctlvo) uma
pensão au ca.t..o Ama.ro da. Costa. Sou.rcs.
Este nome ti 0 mesmo de um homem que
em 1879 ou ISSO, occupou 0 papel mais 80.
llente na ohamada hect!tombo da Victorlu, no
estado de Pernambuco.
'
O SR, Jo;to (Jol\l)BIR0-0 aotual chefe de
.. polloia póde bem Informar lato,

0 Sn, COELIIO RODRIGUIOS .:_E' por isto moi•
mo que eu poço intbrmnçito no Governo.
O Sn. AL~IIOIDA. llAMETo-V. Ex. vem tro·

tnt• do umu. questão voncirln.
O Si>. CoELIIO RoDiuauEs-f<oi um conflicto
nota vel, em qua mui'I'ot'a.m dezenas do pessoas. MandoU·S·l lil.ZC!' o pi·ocesoo poJo clwlo
o! c policio. que ora ontão. o distiucto Deputado Si•. Par~liso Cavulcanti.
Os dous autores rmlis notuvois, segundo o
processo tormado cntiio toram, o Dr•. NlcoJào c o cabo Amuro.
O Dr·, Nlcoláo poz-so a bom recato, onde
aindn so conset•va. O ca.bo Amaro foi prezo,
julga lo poJo jury u condomnado,
O Sn. Do~nr<oos YJC•NrE-0 projecto passou sem discussilo.
0 Sit. COELIIO RODIUGUEs-Nüo sei porque,
mas acredito q uo passou ...
O Si<. ALMEIDA BAitnEro-Estú. V. Ex. fo.l.
!ando contr~t o vencido,,.
O Sit. CO!OLII ,·RoDRJGUE;-Niio senhor, porquo nem a Camora nem o Senado •. ,
O Sit. Aut•IDA llAimrn·o-0 projecto nüo
passou som <liscussilo; ou ll•llei o sinto que
V. Ex. nü.o e.sti vesse preson to.
0 SR, Co&LIIO RooniG UES. , , sabiam do
facto, Nli.o titllci na 2• diocussüo porque ainda não subi•. O.,pJ!s da votação, um honrado
Senador· poi' Pernambuco perguntou·mo si eu
sabia quem era o pensionista, e cu respondilhe quo não. E, teve depois a 'mater·ia na
orolom do dia quatro o cinco sessões seguidas
o eu a acompanhav~ com cuidu~o; mas, just•mente no dia cm quo nüo pude vir, foi vo·
tada.
Por conseguinte, acredito que a maiorlo.
do Senado ignorava o fucto.
O Sn. ALMEIDA BARitETO- Eu provoquei a
dlssnussiio.
o Sn. Jo~o COlU>Emo- o chefe do policia
de então, do Pernambuco to! demittido a bem ·
do set•viç& publico,
O Sa, Go~IKB DE CASTRO - Perdoe-me o
honrado Sonarlor ; o cabo cumpriu ordens
que lhe <leu o commaudunte do destacamento
que or.• um oficial e n~ ocoasili.o do contlicto retlrou·SG par~ J!iiO apoiar as violen·
CiJIS 9r•denadns pe1o JUrz municipal, o dr.
Nlcolu.o.
O cabo Amar,!' .tlcou por essa razão, por
estar iL dlspos!çao ou ás ordens do juiz munlc! pai, da autoridade~ ...
O Sn. COELIIO RODRIGUES -Isto ó o que se
deve tirar "limpo •..,, .
Jl:stlvesse· ou niio.
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-----------------------------------------Pois um homom róo do policia. on vol vltlo

cm t1mtos crirn<>s, pódo Jlgurttr ouLt•o os
penslonistus do thosotu•o'l
OStt Ar~r.n:JDA RAIUn;To-Foi o unico puniúo
c talvez Jbssa o mais innoco~Jt.o.
O St<. CO"LIIO RorJJuau"s - Tlll vez houvesse Injustiça. rclu.tiva, mus, nb.=mlutu. niio
foi.
Em todo o caso estiYesse ou não, como
disse, cu não u.tllrmo. c, por isso ó que fn.t:o
este pedido, n'um requerimento Uo inti..wnut.ções ao governo.ç (ld) :
Creio que a m1Lttwin é l.llliil.n.nte g'J'iLVO pu.J'IL
o Senndo tJipensur maiores comruoutnrh•N,

o O materiiL que inteJ•essa. ta.nt.o no Con;.:-rt>sso
Nu.cional como ao Presidente da Ropuldicn,
porque estou t'On vencido du qm1 1'11' lussu conhecido o lacto uquollo supplicnnto não toda
obtido n ponsiio.
Vem 1\ mesa, ó lido, apoiado o posto cm
discussão o seguinte

Requoiro que, por lntormodio d!L Mesa do
Sesado, se peçam no Presidente da Ropubiica,
informações do que constar-lhe ,obi·e a con •
demnaçiio do cabo Amaro d11 Costa So:.res pelo
Jury rle Santo Antão, no E<tado de Pet'niLmbuco, como nutor do mol'ticinio, q uo teve Jogar na cidade da Vintol'ia, do mesmo e;tatlo,
em 1879 ou 1880,
s. R.-Snla dos sessões, om 26 de outubro
de 1895,-A. Coelho Rodrigues.
O M1·. Almeldn lln••••eto -Sr.
presidente, nada mais simpiHs do que dnr as
mformações que porle o honrado Senador
pelo Estado do Pil•uhy em rnlaçilo 110 Cabo
AIDU.l'O.

A Commissiío rle ~farinha e r.uerra rleu
parecer fu.vortLvel a U!IIIL pon:oii:o de 1$ diBI'io.:t
o. uma. praç11 do oXOI'cito, que J•ecolhentJo ..se
da campanh~> do Pamguay e poi· aqui JlOS·
sando, foi julguda iucu.pnz pur·a o scrvi~o1n
peJos ferimentos reccbidiJS cm combu.te, seudu
cntiio reJbriOndo corn . o sol tio de 3$ numsaca, e que ugoru. vendo-se com gru.nt.lt~S
nt:'cessidades pa.ru. rnri 1111 tenção d1L famil ia.
recorre ao Poder Legis/n.tl vo pedindo uma.
p~ns.iio que foi arbitrad" pelll Carna•·o. em 1$,
llmt•JOS,

Sr. presidente, commandci bn.talhUM fle
lnliLnt:n•iiL c regimentos de cn.vnlln.rfn. por os·

p:t<;o do 22 ILilllO:i, o, dlu·a.nto este longo peI'JOdo •lu tornpo, minhas ordens ftlrnm scmpro
rigorosnmonto cumpt·i!las pelos meus com·
mnnd1Lrlos, o n~uollo que d~:~iXIlSSO do coml!l'il·ILS eortiLmonto ,.;m•iu. responsnbílisado e
qu.,m :·liLIJo o quo lho suecederin 1
Tal voz pcrdosso 11 fardn., como mnitos por·
deram por não cumprirem ns ordens roce·
bidns.
Per·gunto a.o nobre StJnndor que responsahilidado tem uma praça rio pret que cumpre
IL"' ot·dons ilo tmus 8UpeJ•íores 1
SI'. fll'esidlllltO, q nnndo so dou lL hccutomllo
nu diiL 27 do .i unho de 1880 na cjda:1e tl;L Vi·
ctOl'iiL, o Crdm Amr~ro til.~in, pn.T'to do um tlos-

tncnmnnto !lb 25 prn.ç:Ls cJmmandiL'lo pelo ca-

pitfh Sorinno "fOJ'J'Oiio.

Er;L, JlOt•t.nnto, uma Pl'tLÇ~L quo recebia or·
dom!; quem eJ•a. o responsa.vcl nossll. occasíiio
siniio o capitão 'I
Tendo o .Tuiz ~Tunioipal da locnlidu.do sido
ILVhNdo quo pu.rtilun para 11 igreja., logtu• ando
so Pl'•lceclin a eleiç;1o, muitos paizanos e, no.
frente delles. o St•. Ba.,lo da Escuda com o
St•. Dt•. Amhrosio Muchodo ...
UM Sa. SE:<APOII-Quc tombem foi fm•ldo.
O Su.• AJ~ugmA. BA.IutETO-, •• o Juiz Muni·
eipal da local! I!Lde, o Sr. NicoliLO avisou o
commandunto tia tbrç~.
ls.-;o deu-se dos du:•s para ns trcs horas tln.
tarde.
0 S~t. CoEr.uo RODRIGUEs-Nem em O flia
da eleiçilo: era IL ve.ip!lrn..
O Sn. Ar.>mioA BAnm:TO- Acllo que não
lbi na vespot'l1 porque o grupo marchava para
rL igr(tjtL, o poJ•t:.anto devia ser no tlia.
O quo ucerto, ó que collocou-se a força de
25 pr:~ças em fronte 11 igr~ja,om linha, e nesta
OCCilSlaO, pelas 2 011 3 horas d!l, tn.r1l0 O Sr.
Barão da Escada com seu cunhado Ambl'osio
Machado vieram li ft•onte do povo e flrnm
a.tncn.nt.lil a foJ•ço., que tlerendeu-se.
Nc1'itu. occ:tsifío tbi bn.loado o Dr. Ambrosio.
O :-iR. MEssiAs DE Gus:.rX.o-Fol justamonto
o contmi•io disto.
O Slt. Al.!>IEID.\ ilAaa~-ro-F.ntilo como foi 1
O Sn. MESSIAS nm Gus>r,\o-EIIos niío foram
atncar, a força é que ntacou.
0 Sa. ALMEIDA BAR!lli"TO - Como Ó quo a
for~a atacou se niio s!Lhlu do posto on1le estn·
va collocada no l:.,lo da ig1•eja! !
0 SI~. COELUO RourttGUES- A lbl'QO ontri•

0 Sa, COELIIO ltODlUOUES-A questão não
ó a quantid11de: OJlho a pensiio modica.
O SR. Ar.MitiDA BAimiCTo-Julgo que V .Ex.
niln do viu. tl'atu.t• destn. (l ue.itão, porq uo tra.. cholrou-so nu. ig'l'(ljn.
ta.~sa do um1a. prnc;.~n ~uo munp1•io o sou l.lovm•
O 811. ALMEIDA llARRE1'0- As iniurmacões

no desempenho do ordem superior.
Sonatlo v. Vl
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O Sn. Comr.uo Itoonrour~s- E' sobro isso
que ou desejo sct• informado.
0 Srt. AL~!EIDA BARRETO- E OU estou informando a S. Ex. Trata-se do um dofensot•
da. Pa trla, o nüo 1lo um nSS[I!isino; trata-se
do uma pra~a que curupriu as ordens do seu
supcriol', crHno era do seu dever, porque do
e'XI\CtO,
contt•ario nüu ha di,cipllna pa.sivei, desde
Diga-mo: foi o Cabo Amaro quem matou que as ordens do clwfe nfLc> sfljnm obedocidn.s.
esta gente ?
::ii o Cllmmnn,lnuto do d('St!lCu.mcnto nba.ndoO Sn.. ME<SIAS nr·: Gvs>rÃo dr\ uma aparto. nou n forc;a., como se diz i si o Cabo Amuro
O Sn.. Ar,Mr~toA BARRETo-Estou contando rn01·rcsso, corno morrcr·a m ontrn.s pru(;ns,
morria no seu posto do honra. Querer agora
n bistoria como mo relataram.
Aliils ou jn estivo cm S. ,lntüo, hoje clda· cnndomnn.l-o por ser uma pruc;a valente e
cumpridora dos seus deveres, acho que ó
do da Victoria,
um:t grnvisslrnn injustil;n..
O Sn.. MEssus DE Gus~lXo-Eu lambem jri Eu .. spero, portanto, qur o honrado Sena·
ostlve.
dol' retiru.J•à u seu requerimento, o não que ..
O Sn, AL:\lEW,\ B.\RfiETO- Vinha. os to. gcnto ror:i. faZtJl' mnl numa IJOlJt•e prn,:a, que m1o
ncompttnbudu. do St•. Blli'ào dn. Escnda. o rlo tom rcsponsnbilidnde a guma o achn·'o impos·
sr. Arnbrosiu Muchndo; ao chegar junto il. sillllirndn do udquirir meios do subsistenoia,
it:r~ja romperam fogo c as pra1;as quo cstu- Tonho concluido.
vnrn atli tormndns defenderam-se; ó para
isso que cllas estavam armndns.
s1•.
0 1011•• Coelho Rod••l-"'IICSPorém o Cabo fi ma.N niio et•u. o oomrnn.ne
d!l.nte dn Jbr•ça: era praça do destacamento. presidente, núo ó mort proposito contrat•iar a
tnfot•mnçito do honrndo senndm· quo contcsu~r Sn. SE:>Auort-J;to ainda augmontu-lho tou a opportunidad<J do meu requerimento.
n t•esponsabilidade.
.
Eu estou convencido de que se o cabo
O Sn.. AL~tEillA BARr<mo-Nüo nugmcnta, Arnnr•o ó o mesmo que foi envolvido nos
não senhor.
fàctos chnmados- a grande hecatombe de
Si como dizem, o commnndnnte abandonou, Santo Antão, fucto muita discutido nesta casa
o seu posto, ó certo quo o Cabo nelie se 000• prdns summunidados do cn!tio, inclusivo o
servort cumprindo o seu dever•,
tlarão de Cotogipo; é uma cousa multo grave
Senhores, assassinos süo os que m•tam por a pensão que 'e votou.
meios traiçoeiros o fins inconfessa veis, de em· Si elio foi condomnado o cumpria a sentença
~escada em uma praça ou cm uma rua: ó não ó conveniente ~ue seja pensionista do csnquelie que entra em uma casa tendo em vista tudo ; s • foi absulvHio unanimemente, como
nssussinar alguem para rou~ar· mas uma diz o bonrndo senador> quem tom por si o
praça que se bat.e pottoa peito COIU uma força julgado tem uma prova lll'OVada, e cessa a
que o ataca e fica no seu posto do honr·a, me· razrio do ser• da nccu,eção.
reco ser recomponsnda o ató mesmo con- Mas eu creio que S. Ex, está mal infol'•
decorada.
mudo ; creio que a minlt • lnJilrmal)iio ó dJ
Quem ó o culpado do tudo isto !
melhor fonte. Elia foi o unico condemnado, e
O Sr. Bariiuda JJ:scadÍI morreu, o Dr. Am- ó po>sivol que não fosso o mui• culpado. Em
'broslo fUi ba.ll'atlo.,.
regrlL gm•o.l, nestes negocias, quem pa.ga. mais
o Sn. CoELHO RourtiOUEs- E sendo 1, fnca. questão
car•o ó o mais pequeno; mas isto nüo tira a
du morulldade. Fosso o mais ou o
O Sn. ALllE!DA BAnrtwro-I>to mio sei si se menos culpado, si alie foi condemnudo como
deu e nem se foi P"'ln. Jltrr.~u.; tuJ voz fo~Bll fel' i· as•assino, não devo ter uma peosüo do CorJ•o
do durrmto o cou1!1cto po1• aiguorn do gr•upo Legislativo.
que o ucompunllavn.
Eu nüo tenho ccrtozn ; ó bojo a primeira
Porém o que tem uma praça do prct. desde vez que ouço dizer que ollo foi absolvido. Si
qne o commandnnto da fcn•ca o o Juiz Muni· mio Iili absolvido, o meu roquoi•imento é percipal dosapurccer·nm do loga1• do contlicto'l
tinente : si foi absolvido, elle jr\ so devia ter
Ora., Sr. pi'osidonte, uma. prnr;.a. que cum- apresentado a prova, o nilo só mente uma lupra com as orrlons do seus supm•ioros, como tllrmaçiio pnr•ticular:
o Cubo Amaro, nilo pórlo ser responsabilisadu.
O honrudo Senador niio está bem infor·
O Cnbo Amaro foi proccssn.to com outros, por•· mndo do tilcto da Vicr.oria. Ello é nntl~o. ou
flUO foram os uuicos ~uo ficaram no sou pos· e<t.il'o no theatro,dos ucontociniontos, onde
to do honra, mas foram polo j ury nbsol vidos cheg-uoi 40 lwrus dc~pols ; mus niio conHo busttnanlmomonte.
.
tmuo na minlm memoria para nssovcrlir a

nombuco dizem que a forca estava do lado de
fóra da igrej:~.
O Sn. MESSIAS DE Gus~rÃo- Niío süo exactas.
0 Sn.. ALMIUDABAORETo-Mas V. Ex. ó
das Alagôns; corno Jlódo ntnrmal' que núo il
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exnc!ldilo do resumo que vou fuzor. O que 0 SR, COELHO RODRIGUES- Podia ter atta•
nuantes, que eu não desconheço, pela posição
me Jembt•a ó o s•gulnto :
sub:dtcrna,
que occupavn; mas, não era inno·
Nas vosperas da olelcüo o Dr. Ambrosio o cento.
seus parentes, chefes llboraes,com os alllados
do partido conservador, ontrar~m das :l para O SR. Ar.~!E!D.l BARRETO- Foi absolvido.
as 3 horas da tarde com o povo dos dous par·
O S~t. CoELl!o RoonrouEs- Creio que foi
tidos, para fazer a eleição que devia te~ Jogar o unico eondemnado e ó nisto justamento,que
no dia seguinte, na ctdade cl~ Vlctor~a, sédo póde estat• a injustiça, a Injustiça relativa,
da comarca de Sonto Antão. O grupo que ora Em tudo o caso, comprohendo o nobre se·
dirigido poJo Boriío da Escndn,ontrou por uma nodot• que o meu requerimento não deixa de
rua que termina no becco do Matriz; o ao ter interesso; porque, siso veriftcor que e!le
ontrot• no proçadesta oncolltrou a força for· otroctlvamonto foi absolvido V. Ex. tom este
mada om li'ente da lgt•o,ia, on•lo devia ter argumento contra mim ; sl se vPrlflcor que
lugar n eleição, e ás ordens do juiz municipal foi condemnado, sou eu quem tem razilo.
o Dr. Nicolào. Houve uma tt•oca de palavras E11 nüo trataria dessa questão, siniio fosse
entre o Ba1•iio da Escada e o Dr. Nlcol•lo, o caso dc;sa pens»o. (Apartes,)
troca de palavras Interrompida por um tiro Pois, urn homem que ó cull·ado de 20, 30
disparado pelo segundo no primeiro que ou 40 IDOI'tcs póde set• pensionista do Es·
cahiu 1m mediatamente morto. A gento que tado ? !
vinha na frente estava desarmada i a gento
armada, vinha atraz.
O Srt. ALl!EtDA BAnnETo dá um aparte.
Logo porém que viram morto um dos seus O Sn. CoELHO Ronmomos- Eile niio sert•
chefes, os que vinham 11rma~os arrojar~m·se. o mais culpodo; mas, tambem nilo pódo ser
Nesta occasião a força fez trtnchelra dn rgroja innocente,
e os soldados, dirigidos pelo cabo Amaro Mns, supnonhamos que elle fosse con•lem·
(porque o officinl nilo qulz prestar·se a exe- nado poJo Trlbunul competente ; nós tomos
cutar as ordens do Dr .Nicolau) sustentaram com potencia, para annuilar o eJfeito da sanum fogo renhido, do qual resultou a morte de tença?
20, 30 ou 40 pessoas (nunca se chegou a saber
O SR. AUIEIDA BARnEro- Seria uma in·
ao certo, qnantas ~01·tes) cuja maior porte justiça.
occorreu dentro da rgreja, 0 algumas na pro· o Sn. CoELHo RoDRIGUEs- Fosse ou niio
" •
pria cnpella·mór.
. . ti
b
't
. da a encon t rer· che1o de manchas de julgado.
rn;us ça, a nossa o r1gaçuo e resper ar o
Eu am
sangue quando lá cheguei.
O Senado estil informa~o dos motivos justl·
Foram então demittidas as auto~idades su- fioativos da minha curlosidnde, que eu penso
periores· foi um novo chefe de pollcra fazer o nilo ó impertinente; portanto, resolverri. como
processo' e este chefe de policia está hoje re- entender ; certo de que submetter-me-hei
presentando o Estado de Minas, no congresso ( ó este o meu devet•) soja qual fôr a •ua
federal, o Sr. Dr. Paralso cavalcanti.
declsilo.
s. Ex. preparou com toda.a lmp~rciali- Ninguem mais pedindo a palavra, encer·
dnde o processo, sendo pronunctados drversos ra·se a discussão.
Individuas e desses divems individuos, os Posto á votos ó rl\loltado o requerimento,
mais notaveis, como cabeças, e principaes au.
tores dos assassinatos, foram o Dr. Nicolau e
ORDEM DO DIA
o cabo Amaro.
Tenho ideia de que o cabo Amaro foi .condemnado e cumpriu sentença, mas niio ai- votaçiio das materios cuja discussilo, tlcou
encot•rada na sessüo anterior.
firmo.
São successlvamente approvadas em 3' dia·
Suppondo·so, porém, que fosso absolvido cussiio, por cscrutinio secreto, e, sendo adopelo Jury quando ha tantas lllhns e vi uvas ptadas vão ser submettidas i• sancçüo pre·
de set•vldoros da Patrla, que niio podem obtet• sidencial,
as proposições da Camnra:
uma pensão, podia·se conceder uma pensão a
N. 58, de 1805, que autorlsa o Poder
esse cabo 1
a conceder• ao engenheiro civil José
0 Sn. ALMEIDA BARRETO - Por causa da Executivo
Dias Delgado do Carvalho Junior, lente do
elcl~iio 1
Externato do Gymnnsio Nacional e prol~ssor
o SR. CoELHO RoDRIGUES- Pot• couso da do Colle~lo Militru•, ·um nnno do llconçn, com
morto de 30 ou 40possoas. · ·
o respectivo ordenado, para trntur de sua
saude
onde lhe convier, por 32 votos con0 Sn. ALUEID,l BAIIRETO - Ello nüo Ó O
tra
4
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. N. 59,1895, quo autorlsno Poder Executivo O Sr .•Joiin Dnrbalho-Sr. pro· n. conceder a Julio Trojano de Mouro, director sidonto, venho olforoc"r trcs pequenas omenda 4• secção do Museu NILcionnl o do Lobo· dllS ao projecto ~uo se discuto.
ratorio Anatomo·pothologlco do ASSiMtoncio A i" genorahs• o pi•inciplo da antiguidade
de Alienados, um nnno do lic•nça sem von- aos promotoi•os e protoros, quando ti verem
cimentos, por 29 votos contra. 4 ;
qu" ter nccesso paro. tribunal imm01Uata~
N. 62, de 1895, que outoris L o Poder monto supet·lor.
Executivo n. concetler o Emilio José Morcirn Na 2• peço asuppressiio das po.lo.vras (18):
Paroco-mo quo to1las as leis devem ser
Junior, 311 oscl'ipturn.rio dn. Allh.ndogu. de
M:nnolos, um anno de licença sem venci- ontondtdus de accordo com a Constltulçiio,que
mentos. por 30 votos contra 2.
niio ó necessorlu. esta con•llçiio no projecto
Siio suscessivomente approviLdos, em 2• dls· pois todas as leis devem ser entcnaldos do
oussão, por escrutinio secreto o, sendo o.do- a.cc,•rdo com o pi·ecoito constitucional que
ptndos pns•am 'a 3•• os projectos do Seu ..do : ostiL superior a todJLs u.s tels.
N. 39, de 1895, que autorlsa. u Governo n Quanto ao a1•t. :J•, propoulto quo fique !'Omandar contai· oo i" tenente roformndo diL sumido nestns palu.vras (tB):
.
Armatlu..Ar.thur Waldemlroda Serra Bcilbrt, Niio silo nocess11.rlas todas u.s palavros quo
(lll.ro o.< e!foitos da re!orma, !DoiS 8 mozos o est1io no projecto, desde que ostoJa ló. declu.· 28- dias de sol'Viço. pot· 23 votos contra !l;
rndo em geral que revogam-se todas as disN. 49, de 1895, que concede pensão a D. posições contrat•las ao projecto.
Brazilla AUgusta Pinheiro da Cunho, viuva Silo estas as emendas que submetto é.
do general Fruncisco Manoel do Cunha Ju· consideração do. Caso..
nlor, por 24 votos contra 10.
Siio lidas, apoiadas e postas conjuncta•
Sü.o auccessivo.mente o.pprovadw;, om 2" mente
discussão que se encerra, sem mais
discussão por.escrutinio secreto e sondo ado· debu.te,cm
o.s
seguintes
· ptadas possam partt 3", as proposições da Ca·
mara. dos Deputudos:
Emendas
N. 54, de 1895, que autorisa o Poder Executivo a conceder ao Dr. Ladisluo ,José •le
.Carvalho e Araujo, medico da Hospedai•ia de Ao art. 1
Jmmigrantes em Pinhoii•u, um anno de licen· Substitua-se pelo seguh>te:
Çll com o respectivo ordenado, pura tratar de
As promoções na justiça !looal se furão por
sua sande, por 2·1 votos contra 14;
antiguidade na ordem hierarchica.
N. 69, de 1895, que a autorlsa o Poder
AO o.rt. 211 :
'
Executivo a conceder a Alcides Catiio da Supprimam-sc as palavras :.«entendido (J
Rocha. M:e•lrado, bibilotbecario da Escola do ~·eguir.tes.:.
.Minas de Ouro Preto, um anno de licença AO art. 3•:
com o respectivo ordenado para tratar do sua
saude onde lhe convier, por 24 votos contra Substitua-se pelo seguinte :
Ficam revogados as rlisposições em contra9·
N. 70, de 1805, <JUe autot•isa o Poder Ex· tro.rio.-JoiTo Bal'ballto.
·ecutivo a conceder o. Antonio Leonardo de Annunciada a votação e verificando-se niio
Menezes Amorim, I" escl'ipturarlo do Thesou· havei• mais numero legal paro. votar-se, pro'
ro Nacional um annu de JlcenÇII com o ros· cede-se ó. cbamad11. dos Srs. Senadores, que
pcctlvo ordena<lo para tratar de sua saude comparec,,ram é. sessiio (39) e deixam de re·
onde lhe convier, por 2·1 votos contt•a 9;
spondor os Srs. Gomes de Castro, Coelho RoN. 72, de 1895, que !llanda transl~I·ir •lo drigues, Joiio Cordeiro, Oliveira Galvllo, AI·
quo.dro do exercito o incluir como of!ectivo molda Bo.rreto;Rosll. Junlor,Vil•glllo Damaslo,
em um dos corpos militares subordinados ao Quintino Boco.yuva,Gonçaives Chavos,Leopol·
Minlsterlo da Justiça c Negocies Interiores, o do de Bulhilos, . Vicente Machado o Ramiro
a.lfores do exercito Benevenuto de Souza Ma· Barcollos (12).
galhiies, por 30 votos contra 2;
N,.60, de 1805, que autorlsava o Governo Jlicaadlado. o. votaciio.
a conceder ao escripturarlo <la Estrada de Segue-se em I• dlscussiio o projecto do Se·
Ferro do Paulo Af!onso, Lulz Fernandes de nado n. 53; do 1805, quo transfere ~o doAraujo Besouro Filho, um nono de licença, miolo do Estado do Piauby diversos proprlos
com ordenado, para tratar de sua saudo, por nacionaes nelle cxistontos,
28 votos contra 4.
Segue-se em 3• discussão, redigido do ac- O ..,,.• Doml11:.ro" Vi<"ente-St•,
cardo com o vencido om 2', o. projecto do Se<' presidente, pedi a pai1Lvra apenas pal'R docla·
natlo, n. 50, de 1805, CJUO regula" PI'Omociio rat• qual ó o meu voto a respeito do projecto
dos juizes do Tribunal Civil o Criminal.
em discussão.
..
11
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Recordo-me, ·Sr. presidente, do <JUO lllL
dois annos jti o Senado rejeitou este projecto.
Sabe ttLrubem o Scnwlo quo ntL Constttuintn
todos os representantes dos EstiL•Ios tlvot•ntn
o. preoccupação de tirar quanto passivo! iL
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ce.sidodo do um edlflclo maior, mesmo mais
rlccen to, para o funccionamento. regular
dcss11 ropttrtldi.o, roqubitou-so, creio quo do
Exm. Sr. Ministro da Viaçii.o, autorisnçiio
para ser nlugilolo um prodlo, em que lunc-

Uniílo, em fnvor dos Estados, não obstante cionn.sse o Corroia, uutorisaçilo

eStiL

que, se

torem sido satisfeitos os desejos ele todos, e não me engano, jli foi concedida.
·
eu mo incluo to.mbem no numero, npc?.nr de
Ainda mais, o predlo em que funcciona o.
não ter concorrido paro. 1-.o.
Repartlçiio dO< Telographos naqueUo· EstadO
o sn. LEITE ., 0ITICICA dá um aparto.
é particular, quando li• existo um proprlo da.
União. que com poquenos concertos, aliás
O Sn. DoMINGOS VICIONTE- En mo incluo muito nocessarlos, poderia ser aproveitado,
nesse numero; mas não concorri pu.rn. issso o que redundarlo. ern grande economi11. para
Apezar disso, como ou dizia, os Estado•R a União.
alias bem oqulnho•dos, Estados que todos os
Sr. presidente, o meu voto é contra o prodias alardeam saldo em ~~us cofres, constnn· jecto; eu poder i• ~•perar que elle, de confor,
temente veem p~dir a Untuo recursos para a midado com o regunento, fosso remettldo ó.

sua vida,

rPCUl'SOS

que, plJlo u.rt. 5" da. Com;- Com missão e 11gunrdar-me para.

no.

211. dia•

tituiçii.o, nilo lhe pódem ser concedidos, senrlo cussão adduzir ns considerações que a- cab
em casos de calamidade publica.
de fazer, no sentido de justiflcar o meu votoo
Presentemente trato.-se de 2·1 fuzonola• per· ~ntretnnto, além~~ inconstitucional, o protencentes á Uniiio e arrendadas a diversos JOcto nenhuma utilidade tem e penso que o
individuos.
Senado procod~ric hem liquidando· O desde já.
Desta manetra pouparemos tempo e traVozES-A um sómente.
balho.
O Sa. Do)UNOOS VICE~Tm-Bern ; isto não
Si alguns dos autores desta proposição se
tira o valoJ•, da mlnho. argumonto.\•iio.
achasse presente, ou si algum dos represen· Direi : arrendndas a 24 indivlduos, ou a tantes daquelle Estado, interessado no nsum só, sendo o produ.ctod.,sse arrendamento sumpto, quizesse fornecer-me inlbrmações ou
pertencente á Uni~o. do qual ella não póde explicações a e;te respeito, eu talvez modilhzer cessão em beneficio do Estado do Piau- ficasse a opinião, que acabo de emittlr ;
hy, que não tem sido pouco pesado aos cofres talvez SS. Exs. me convencessem da utilida Unlilo.
dade do. mediria contidO. no projecto.
Niio só este gstado, como o.lnda outros tem
Entretanto, não havendo na JIISil. quem
tido emprestlmos sob flança diL União. tem immediuto.mente
o faça, declaro
tido subsidias, á que. •·omo aciLbei do dizer, que voto cnntminteressado,
a
ceSSllo,
que
pretende
não tem direito, senii.o cm caso de cu.lu.midn.- fazer ao Estado do Piauby. (Muitosebem.)
de publica e Isto sobre requisição dos seus
Ninguem mo. is pedindo n palavra, encerrarespectivos governos.
Sendo assim, Sr. Presidenta, parcco-me se o. discussão, ficando a votn.c;ilo adiada por
que a União nilo deve :1brir mão das suas fu.ltn do quorum,
lhzondns, situadas naq uolle llstndo, e quo são
Soguo-se em discussão unica que se enem numet•o do 24.
·
COI'ra sem dobate, IIMndo a votação adiado.
Aproveito a ucc:u.illo, para dizer que não por !'tLlta do quorum, o parecer, n. 178 de 1895
acho .insto, que niio é de boo. politica estat· a das Commissõe., de Marinha e Guerra e de1
Uniilo constantemente a desfazer-se, em bo- Finanças, opinando ~lo ln<iefet•imento do.
neftcloa dos Estado<, dos proprlos nacionacs, petiçiio do D. Domettlla Flavia da Sllvelrá
quan•lo ella pódo vir, om época mais ou me· Alvares, pedin<lo tuna pensão.
nos remota, a ter necessidade dolles, pat•a
llsgotada a mataria da ot•dem do dia o
provOJ• os seus proprios sot•vlços.
Sr. Presidente d~" pal!Lvra ao St•. l'ru.ncisco
A este proposito lembrnrel "" Senado um Machado que a havia pe•Hdo na hora do exlhcto do qual, pot· ser attinente ao Estado, pediente.
que tenho IL honra de representar, tenho
perfeito conhecimento.
O Sr·. Fa•nnohaco 1\lncbndoA União, ou á requisição do Governador do
Espirita SrLnto, ou a requisição de quem quer Sr. presidente, venho á tribuna, p!Lra dizer
que seja, ce<leu nquolle Estado os poucos duns po.lo.vi·us apenas, com o fim de esclareproprios naclonacs que nlll possuía o entre cer um dos toplcos do resunto do dlscut•so,
elles o paltLclo do governo.
quo pt•ol'eri, nest/L CIISIL e que foi publicado
Pois bem ; o Correio, que é nm• ropat•ti- no JJiw·io do Oowwasso do 24 1 e o Jilço paro.
oü.o fcdornl, notualmcnl,o l'uncciono. cm uu:o. ovlt1u' umn. lnterJirctuçii.o, que nii.o seja. verlOja deste ed!Ocio ; e, reconhecondo-se " ne· dadeira.
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O toJllco, i• que me refiro, é o seguinte:
«Os documentos mnnd•Yiospubllcor pelo Go·
vorno d11 Unlüo, nntcs mosrno do fhzel-os, cho·
gnrnm no poder do senado.:.
Eis o ponto, que precisa de oxpllcociln. que
dorol, 111zondo urna slmjlles narração do lil·
cto, ti que se refere 0 toplco que acabei
de Júr. .
'
Como V. Ex. sabe, Sr. presidente, pedi no
sessilo de 23, Jnformaçlles o respeito de notloios alarmantes constantes elo tele•rnmmas
publicados em alguns jornaes dest 1~ Capital,
ncerca da Jnvasilo dos inglezes de Demerara
no terrltm·lo Amar.onenso.
Esma lnf<~rmnções pedidas om requOJ•I·
manto, que fol opprovado pelo Sanado, vtornm
depois de alguns dlos, ct•o.io que, no dia 19,
para a secretaria do Senado, mas chogarnm
ao conhecimento da Mesa jli depois de oxgo·
tada a hora do expediente, do maneira quo
nito podaram set• lidas no mesmo dia.
Odia, quo se seguia a este, foi o de domingo,
de sorte que ns lnformncões só podaram ser
lidas no dia 21.
Acontecou,poróm,que o jornal officinl do 20,
fizera a publicaçilo destas informações, o quo
deu Jogar a uma observnçilo, que fiz. ao co·
meçar algumns reaoxiles, porque, tendo sido
as Informações pedidas, nilo podiam set• pu·
bllcndns sinilo dt•pols do Senado tomar sobre
ollas qualquer dellboraçilo.
E' pois assim, que se devo entender o to·
pico antes mesmo de (a-:.cl·os clwuar ao poder

do Senado,
Ao podo r do Sanado-quer dlzer-nilo en·

trar na secretaria do Senado, nem ser levado
ao expediente da Mosa, para ser lido, ou ser
entregue, por seu despacho, it pessoa que
requisitou e sujeito ti delibernçilo do Senado.
Tonbo dito.
Nada mais havendo a tratar, 0 Sr. presidente rloslgna para ordem do dia da sessiio
seguinte :

a1•t. 3', da lei n. 206 <lo 24 do dezembro de
1805;
N. 74, de 1805, que fixa om 200:000$ a
quantia devida no nlmh•nnte Jeronymo Frnn·
cisco Gonçalves, nos tormos o para os atreitos
do decreto ~ 100 do 30 do julho de 1804; _
Contlnuacao da 3• dlsoussão da prop2slçuo
da Camoro dos Deputados, n. 31, do 180~. que
declara ele llvre escolha do. Governo, além ~e
outros cnrgos, quo Jl• _o suo pela leg,lslaçao
em vigor a nomeacuo de dlrectote> do
Thesouro, Inspectores da Althndeg!- da Capltal Federal o da Caixa da Amortlzacuo, director
da Casa da Moeda, !ldl)llnlstr:•dor d~ !mprensa Nnclonnl e Durrw Of!icwl o dtrector
da Recebedoria.
Levanta-se a sessiio as 3 horas 0 15 mlnu·
t09 d ta d3
a r •
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1805

ViclOI'i11o

SU~IMArtlO- Almrtui•a. dn. IIOS!III~o -Leitura o

nppa•ovnçfio da notn- J~x1•1mm:o~'l'K- Pnrooor
- DiRcnr.io a t'iltplcrlmônto \'oa•hnl do Sr. Costa.
Azovodo- Di'lour11o tio Sr. Coelho Rodrigues
- OitO~)t oo DIA - Votncüo (bs mnt~rl11a oncort•ndns- ,211 diSOIISIIàO dn Jli'OpOSiCÜO dn. Cn,"'
marn. dos Dopauulo11 n. 83, do 1805- Discurso
do Sr. Costa Azovodo- gncor,•nmonto dn dia..
Cll/11110 o ndinmonto dn votu~ao -Ordem do
din. 2(1.

Aomelo·dlacompareeem os41 segulntesSrs.
Senadores: Joiio Pedro, Joilo Barbalho, J, Ca·
tun•ln., Gustavo Richard, Joaquim Sarmento,
Francisco Mnchndo, Coata Azeverto, Antonio
Boena,Manoel Barata, Gome• de Castro,Cruz,
Coelho Rodrlgues,NogueiJ•a Accloly, Joilo Cor·
delro,José Bernardo, Abdon Molanez, Almeida
Bart•eto, Joiio Neiva, Joaquim .Pernambueo,
Rego Mello,Lelta e Oiticlca,Messlas de Gusmilo,
Leandro Maclel, Rosa Junlor, Coelho.e Cam·
pos, Severino VIeira, VJrglllo Damasio, Ruy
Barbosa, Domingos VIcente, Gil Goulart,Quln·
tino Bocayuva, Lapór, E. Wundenltollt, C.
Ottonl, Leopoldo de Bulhões, Joaquim de
Souza, Vicente Machado, Esteves Jumor,Jullo
Frota, Ramiro BarceJios e Pinheiro Macbado.
Abre-se a sessilo.·

Votaçiio em 3• discussão r'o projecto do Se·
nado, n. 50 de 1895, que regula a promocilo
dos Juizes do Tribunal Clvll e Criminal;
Votncilo om I" discussão do projecto do Se·
nado, n. 53 de 1805, quo transfere para o
Esto.do do Piauhy diversos proprios nacionnes;
Votnçi!o em dlscussiio unlca do parecer
n. 178 de 18m;, propondo o Indeferimento do
requerimento do D. Dometilla l'lavia da SI!velra Alvlll•es;
2• dlscussüo dns proposições da cnmara dos E' lida, posta em dlscussilo o sem debate
Deputndos:
; approvndtl a neta .da sessilo antot•lor.
N. 83, de 1805, que autorlsa 0 Poder Ex· Complrecem durante a sossiio os'Srs. Pires
ocutlvo a abrir, no corronto exerci elo 00 MI· Ferreira, Oliveira Gaivão o Lopes Trovão.
nlstCl'lo dns Relações Exteriores, o credlto Delxnm dÓ. comparecer com causa )lllrtlcl·
supplementar de 10:5DD.S ii verba n. I, do pada os Srs. Justo Chet•mont, Cot•rôa de

I
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ChM'CS, no Congresso Nnclcnnl contra n clovaçiio n

Campo:; Snllel:l, 150 róis a UtXIl do GO róis que pa;(a o l<llo

Generoso Ponco, Aquilino 1lo Amurai, Rn.uUno Horn o Arthur• Abrou; c, som el11t, os
Sr::~. AlmlnoAtftmso, Eug-enio Amorim, ~IIl.
noel do Quolroz o Joa~uim Mnrtlnho.
O Sit. 111 SJ~CRETAluo diL conta. do seguinte

du cn.rno soccu. ou xa.!'que.-A' Cummissü.o do
Finanças.
1\oqucrimcnt.o dos Lcntoo do Gymnnsio No.·

clonai, pcd:ndo umn.

intorprota~·ü:o

para o

nrt. 3•, n. 2, § 3•, rln lei tio :H do dezembro
do 18[11 .-A's Commissücs do Instrucção Publica o de Just.içn e Legislação.
Outro do J\IIJet·tina No;;ueira Perc~il·n, viuvn.

EXP!WJENTE

do COI'Ond

omctos:
Do Sr. Scnndor Gonr,nlves Chavo•, do hoje,
communlcando que, por incommodos do saude, ó Ob1•iga.do n. nüo compo.recm• hoje o provavolmonto por nlgun• dias ás sessões do
Senado.-lntoirado.
Do l'• Scct•cto.rio, do ~5 do corrente mez,
rcmettcndo a soguinto
rnorosi>ÃO N. Q.J nB 1803
O Congresso Nacionnlrcsol ve:
Art,, J,n Fico. o Poder Executivo nutorisado a confirmar no primcil•o posto do Jexorcito todas as praças cnmmissioundas no~so
posto nté :J do novembro do 1804.
At·t, 2,° Ficam extensivos ús pmçns commisslonndas, que tJVOI'um baixa. em consoquencia do aviso de 20 de julho de 18U5, contando antiguidade do 3 de novembro do 180•1,
os favotes destn lei.
Al't. 3. 0 Revogam-se n.s Uisposi~õcs cm
contrario.
·
·
Camarn dos Deputados, 25 tio outubro de

Cllllllll:lUdnntu

do R1!gimento de se..

gur:Lnçtt do Esttl'lo tio Parumi., Cn.nd.ido Dul·
cidlo Pereira, f:tllocitlo cm conscqucncio. do
fel'itnontos recebidos no cerco do. Lapa, po•llndo
utno pensiio.-A's commlssües tlo Mo.t•inha o
Guorrtt c do Finnnçns.
O mesmo Sr. I' Sccrctnrio communica que c
Sr. SenndOI' Pa.uln. Sou~o. niio tom com puro•
cido ás scs.üs pol' doente. -lnloiro.do.
O Sr. 2" 'ccrctnrio lô c llct• sobro a MCJn
po.ra ser discutido nn. ::essü.o seguinte, depois
de impresso no Dia1·ia do Con!Jr~:sso, o EC•
guinto

Rnd:~.cr,üo tlnnl Lia proJecto do Senado n. 28,
du 1805, ~11c concedo a ~.uda uma. dos tlihus do
Dr. Ely:lon do Souza !\lm•tius, DD. Adoln.irlc,
B.ita, Dolores, Esther o Lucia de SouztL M1ll'·
tins, a. qumttio. du 40$ mons:lci:i.
O Congra::so Nn.cionnl rcsol•;e:
Artigo unico. E' CL111cedidn. a. cada uma das
filhns do Dr•. lllyscu de Souza Mat•tins, A•le.Jnido do ~ouzf\ M:u•tins, lUta do Souza Mnrtins, Dolores rio Suttzn. ~lartinii, E::ither do Souzn.
]~05.-l''rancisco t!c .:\s.~is Ro.~·a c Silva, Pl'O· ~Jtu·tin::l c Lnciu. do Som~n. Martins, a. pensão
si·lentc.- 7'/toma.= J)cl(lno, I" Sccl'otnrio.- mcn<nl de quarenta mil rriis (40.~000); rovoAutJ"sto Tava,-cs do Lyra, (3", servindo de 2 gndus 1~s disposir;üell om contt·a.rio.
Secretario.)- A' Commissüo do Mnrlnh• c SuJa dos Commi,;ilc>, cm 24 de outubro do
Guerra.
JSO:l.-Gil Gouffll't.-J. L. Coalho c C;uapos.
Do Mlnlsterlo tia lndustr·ia, Vitwüo o Obms -Manoel Bm·ata,
Publicas, tio 2•ltlo corr•cnto moz, trnnsmlttindo 11 Mensagem do Sr, Prosldento tia 1\o· O!óõ•·· Co-:tll Azevedo-St•. prcsitmbllca, rcmottondo "' inl'úl'mn~ücs solicitJL- honto, dever de cov;~!hoirlsmo impõe-me
das pelo Senado e pt•estndos pelo Ministt•o do requerer t't Cu.sn. n. publicnçil.o dns lo for·
Est:•do dos Negocio~ do. Jndustrln, Vinçü.o c mnçilos ~no liJram prestadas pelo S1•. PresiObt•ns Pltlllii!ILS, ácerca. da. potit;iio 1lo cal'toiru dente tia Rcpublicn, relativamente ao requedo I" classe l'hilomono Jocetyn Ribeiro, ro· rimento tio informações que fiz o que foi
lo.tiva. no pngn.mcnto da seus vencimentos n.ppro\·aU.o pelo Scnn.du, cm 14 do IDl~io ulcorrcspontlentes no decurso do tnnpo em quo timo.
·
esteve 1'Llro. do exel'ciclo do rcspccti vo cn.t'g-o,
Desde ~uc ontiio fiz bom comprchondei'-So
. em virtude do neto que o domittlu 11 bem tio CJUO ncc~essltuvo. Uess1s infot•maçües, pn.ra
serviço publlco.- A quem tilt. a t•e~ucslçüo, com ma.is conprchcnsiio po1ler o:-~tuda.r o prodevo! vendo tio pois a Sccr·otat·ln do Sanado. jecto vindo !la. on tl'a. Camtn•n, iilíWndo n doa,..
Do Conselho MunicipJL! do Dlstricto Fetlo- ttfio do 200:000$, no Almlr~nte Gunça.lvos,
ral, do 20 do cort•auto mez, eommunlcttndo quantia que I'Oprcsonta mutto traholho e
p:n•n. os fins convenientes quo, em sassü.o do muito suor do povo contrtbnlntc, justo é que
. tlln nntot•lor, appt•ovou urnt> indicnçilo do vn- on t1·a~n n.o conhecimento do Scnn.do cssns in·
rios Srs, lntontlontos para que se t•oprcsont.e formnçôes, ns quaos Sl'llnente com dl\to. de lO
11
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do corronto, foram remottldas a esta castLj sn.ment.o, deixo de n.compnnhar-me na cronr.n.
por um11. monsngorn.
do qu(l Jwuvct•nm rnuitnR som mas desviadas
N[o restn. duvid~ de quo qu:11uio fiz o rc- ·o entregues a. esse llimimnt.o como propinas
quorimonto IL minhtL convic•:úu ora pt•nruntln. velas scr:vlr,ms rln Commissiio q~o lho onvosde que I'Oalmente, pOl' meios monos ro;;ulu- tlram,a.lum das quo lho competiam pela pa·
!'OS o niio fun•la.do• em lei, se iwviiLin dado lento.
algumas sommns o. esse almirante do Con- Nem me imponho·~ol' tii.o ingenuo que, dograsso.
clara.ndo oillclnlmonto obrigado n. rospei. Nu. o.lludido. mensagem do S1•. Presitlonte tn.t• as Informações lladns. niio me reservo o.
da Ropublic.~. diz·so, porém, -« quo não con- crença denn te d• opinião publica q uo t.aos
sta quer no Ministe••io da. Marinha., qne1• no p••opinas representam os rnaiqro.• sacrlllcios.
Ministor10 da Guora, que•· no Mlnistot•io da Sei'ia iugonuo de rna.l•. quando todo o paiz
Fazenda, quo o mesmo o.lmil'u.nto recebosso sabo, que não houve milit!Lru.Jgum, naq.uella
outras qunntio.s, nlóm dns que vão ospocitl- ópo~n. quo, recebendo commissões, não tivesse
dadas ua dornonstmcii.o ti.. men:mgem junta olovadrLs gmtitlcnçõos /!XII·aordinarias, não
organis11ila poin cont~tbililindo da m•u·inlm. pot•tnlttidns por lei.
o das intbrmaçües prestadas por bor1lo de A provn, Sr prcoidente, do que dosojo ser
dous navio~.:.>
correcto sempre, que só desejo filzor obra com
Renlmonto da demonstrução da. contndol'in •locumentos, quo não possam sor contestada mnriniliL consta que oile rorobera tão só- dos, ó que J'ui IIVidlLdo por est11 c.• ,•to. (o orador
mente os vencimentos quo do direito lhe cn- mm.·trtl a ca1·:a) onde podia. ir buscar um re·
binm.
cibo desse Almirante do congresso no valor
Mas não foi isto o quo >e quoria saber do 30:000$000, Está em poder de um meu
qunndo oiforeci o mou requet•imento que o comp11dre. um amigo intimo e que não me
~coado a.pprovou. Evidentemente ou niio po- l'ccus~•·la tal documento desde que o tenha.
<lia levar li conta. de extravio dos dinheiros N1Io o quiz haver, porque mio costumo ando thesouro o pnga.monto devido pela. ai tu dar pol' caminhos IOI·tuosos.
·
patente, e pelo desempenho d1t' l'uncções com
Vou ler essa. car~~. pam que soja publicada
que fúraesse almirante ilonmdo pelo chol\1 <lo conjunctnmento com estas minhas. ligeiras
Poder E.<ecutivodo cntiio.O •·oquoi•imonto bem observo.~úes e, Ion•lo·ll tenho em mira provoclal'ILmcnte disse o que queria :mbor o ó: se cn.1• umn. negativo. se u communicaçiio nlluo mesmo almirante tinho. t•ocobido algumas <lida. que me foi feita, não tomi·azilo do ser.
outras gratificações, sob que tituios, '"" que O meu ;•migo, Sr. Orl,.ndini, que tbl oiUcspocie etc. Niio repetii•ci todo o requo,•i- cil•l do gabinete do minist•·o da m~orinha, ao
monto porque elie esta tra.nscripto na men· tempo, cavailwiro vir:\ á imprensa se ha easngem, o pela pubiícnçilo quo peço ao Senndo lumnia nossa communicnçilo.
que consinta, ficarão todos vendo os termos Passo a ler a cnrto..
do mesmo t:equerimcnto.
.
.
«Rio 24 de outubro do 1895.• Sr. Bariío
Porgunto1 mais, se e.;so alm1ra~te hav1a do Lndario:-Respeltosnmonte o snudo.
prestado contas dos dinheiros rocebulos, para
serem emprcga.dos •le conlbrmidntle com"" Vonho lembrn,r·Jho do. que está em poder
exigoncias do servi~o que aparoccsso: 0 sobre •lo Sr. Ol'l"ndml, seu mt1mo am1g_o e com·
este pont.o nada dizem as informu.çií<ls.
p:ulr~. Uf!l documento com relacao a uma
N1lo resta. duvJdn s 1• presidente quo sou ll''"tlficaçao que recebeu o Sr. "!mirante (lonforçado 11 crer que 1'1a C:.cripturn<;ii~ dos mi~ ça.Iyos no va~or do_30:000$. Isto servil'/\ para
nlstm•ios lia mlt.l'inhn., lia guorriL 0 da titxon Jn. 111ms um~ vezfu.zet·:iO n. verdarlo, liiLra quo o
nt1o exleto nota de somma alguma como paiz as1uba.., .tl •.. Aibuguel'~ue,»
entregue ao rer.•rido a!mir11nto.
Não eonheço Sr. presidente, o autor desta
Quoro ser o primeh·o a respeitar ;ts ln- curta lido..
·
formações oJilcla.es.
Conhccidn, durt'~, occ!t.sfJ1o n. se desvendar
Mas, co~lmcedol' dos diversos modos poius o; olhos do; que ucre•litem nas informações
quues mUitn.s vezes se dispendom os diniloil us re<'obi l11.s e viio sei' public;ulas.
do Tbosouro Nacional, continuo 11 ucreillt•u· o sn. Joito cono~mo- Que devem cooque, etrectivamento, desse tho;ouro sahl•·am 8to.r de lançamento.
sommas, que fo1•am entrogucs ao mesmo ai.
.
,
mirante a quem chllmaroi do Congresso.
O Sn. CoSTA A~m•moo- Lstií V. Ex.
Nilo creio, s1•, prosl•lente, em conscioncía m"is "t•·nz~lo do que eu.
que possa haver um unico cidauilo destJ' O SR. JoAo CanoEIRO- No que eu estou
paiz, quando tenha tal ou qual JdóiL Ja ma- muito ntr1.zauo é na qursttio •lo la•il•ootra.
neirn pelo. quo.l, durante o tempo da rovolta (Ri.vn,)
o no Mtado <lo sitio, so despenderam sommas O Sa. Com\ Az~av1mo - Nosso assnmpto
pertencentes ao p.~iz, ainda mesmo silencio- acho-me ainda mais atl'tlzailo,
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Sii.o Sllccessivamente postas n. votos o n.pMns sol, o o honrn•lo Senarlor devo tnmbem
sabor, o ta!vo1. mais do que eu. que multas provadaslL~ seguintes
vozes lrmçn-sc por lnternrodlo rios chelils do
polioitL, llu•g-as somums, o. titulo tio drApozo.s
Emendrts
secrotu.s, n. beneficio do cortn8 pcs~ons ou
cousas, tnfUl turlo isso llludindo-'o o paiz o Aoart. 1':
com offensa da lo i.
Substitua-se pelo seguinte >
NIL Republica muito se tom abusado desse
,\s promoções na justiça local_so fariio por
meio de HUhol'nn.r. em Uf!O algumn.~ votes 11.r1 ILiltiA"uidudo na ordem hlerarchtca,
tempo do ~overno vencido cm 15 do nevem.
Ao o.rt. 2·' :
bro de 1889.
Supprimam·se as palavrns : «entendido e
O Sn. JoÃo Conn>:mo-Penscl que er11 isto SCfJUi1lt6$, »
dado então, sahlndo os dinheiros dos corres
Ao o.rt. 3n :
da monarchia.
Substitua-se pelo so~:uinto:
0 Sn. COSTA AZI,VEDO-Niio creio que a
monarchin. tivesse cofre com dinheiro: el"ti- Ficam revogadas as disposições em contravoram sempre vazios. A Republica os teve rio. - Joao BarUalho.
E' o projecto. assim emendado, approvado,
bem cheios qunndo subiu ao poder.
Mas o lacto ó que, ns sommns,lllegalmcuto c sendo a•loptado vae ser enviado á outra Casabidos do Thosouro . ·acional, não teem, não mara. indo antes ó. CoJ!.lmissão de Redacção.
Votação em 1· •'iscussao do projecto do Setiveram o nem terão do futuro, oscriptunrdo n. 53 11e 1895. que trnnsfere.pa.rn. o~
z·açii.o alguma.
As so.hii.Jn.s, como cot'getns t/t1vida..: polns tado do Piauhy di v01·sos propt•tos nnc10
serviços prestados por esse nlrnlrante, nno unes ;
pedram, pois, ost.ar escrlpturad•••·
Posto a votos r\ rejeitado o proje< to.
Ingenuidade foi eS>a minha, do acre•litar
Vem {L Mesa a. seguinte
o inverso; e querer porahi rloduzir a quanto
montam os sacrifl~ios tlo paiz, em dinheiro,
IJaclaraçlfo de -uoto
quando teve o mesmo allniranto em serviço
activo, depois de 6 do >otembro dol803,
Ao retirar-me da tribuna, reitero o pedido
Declaro que votei a fiLVor do prqjecto do
do publicar-se no jornal da Clll'O a.< inlorma- Sena•lo n. 53, dosto anno,quA tran~rere para.
1
ções a que ali u• i .
o Estado do Piauby divers"' proprtos naclo·
Consultado o Senado consente na publica- na.es.
çiio.
Sala das Sessões, 28 de outubro de 1805. .-1. Coelho Rodrigues.
O Sr. Oo"Jho Rodrl~;ue•
Votaçiio cm diacussilo unlca do parecer
Sr. presidente, perli a pnlavra agorn; porque n. 178, do 1805, propondo o imlefer.lmento do
nü.o estu.vn. presento, qnnn1lo foi RUbmettidiL n. requerimento de D.. ilomotilia Flavta da SIIneta ó. approvaçiin da Casa.
VC!rn. Alvares.
Po>tO a votos r\ approvado o parecer.
Dolla con'ta que na chamau11 i\ que se pro·
cedeu o.nte-hontom ou fui considor;ulo n.u· Segue-se em 211 d_iscussüo, com o pa~eEer llo.
sento.
Commi8sü.o do Fmanço.s, o. propOSICU.O dn
Effectlvamonto niio respondi 1\ chamaria, Cama.m dos lloputarlos n. 83, do 1895, que
porque mo achn.vn. com os Srs. Sonntlures autorisa o Po·lcr llxecutivo a abrir no cor·
llon•;aives Chaves e Leopoldo do Bulhues c rente oxercicio ao Ministorlo das Relações
com o Sr. Deputado Ronedlcto Leite, em trn- Exterim·cs o 'ct~dito mpplementar do 19:500$
balhos da Com missão Mlxta, ua respectiva ~ vo,.ba n". 1 do •rt. ~·da lei n. 200, do 24
snlu., onde nü.o lbmos "VII"ndo.."'.
dezembro de 1805.
O Sa. P" I~SU<EN1'E - A rcclamn~iio do V.
O Sa•. Oo,.tn Azevedo-Sr. pre·
Ex, constnrll. da n.otn,
sldente. Pela quantidade de munição do que
mo preveni, e vii-se desta pasta (mostra
ORDF.M DO DIA
JlOIIclO sobro " ba/!tsü·arla, uohmaosa corresIJDIItltmcia) que contem a correspondencia
olficial da missão do que l'ui chel'e, o se dlrlVotn\·iio em 3" cllscussiio do projecto do So- gin. no oriento, a.o .h~pilo o ti. Chino., bom se
nntlo n. 50, tio IOU5, que t•ogui!L u. pt•omo~·iio porcobe que, omhol'n. com col'to desalinho,
dos .lulzos do T•·lbuuoi Uivli o Cl'lminiLl.
venho prepomdo a onfrontat• •••
Sountlo
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O Sn. Coxr.uo Ronnraur~s-Oiho que ó um
credito do 10:500$ quo es!t't cm discussüLl.
O Sn. CosTA Ar.rmmo-Brm o •c!: o •'chato
ó so,ht•c um credito, n~ssa. importnncin., pnt•a
o Mrnlsterlo dos Rclnçur.s Extor•iores. E porque recebo sempre com mr.lor ngrndo "' li-

me l'eforl, no intuito do demonst.rnr que mnls
so despendeu com migo como dolla chefe ·'""'
mulrt {ir:.c1·, do que com o almira.nto do Congt•esso, Sr. Joronymo Gonçalves; que vcmcew
a 1'Ct·olta, do t~otem!Jro do I803.
Si niio mo ti vosso sido fcchadP n discussilo,
ções do V. Ex., vou lwjo seguir os cxrmplos da p•·oposlçiio da Cnmnrn dando âquelle alquo •leu-nos hontem, fr•llnndo lnrgnrnentc de mirante, como pr•opinn do otllclo, ~00:000:!1,
questões politicas, o bom Yttriu-vels, qunn•'o por haver sido rQjeitnda quando nn primeir.t
cm debato outl'O credito ; niio inrlo, porém, a votação, no. 311 discussiio diria nJgum1~ couso.
entender• com 11 admini~trnção; quando me úccrcn dcsso. victorln.
proponho só a tmtur do procedimento do •o- B' certo que, calei-mo, quando na 2• disvcrno cm rerert!ncia {L missilo a. China de t~du cussão o n"umpto : mas so devido 11. satlsfarclbrentc no mlnisterio que sollcltn-d credito ZAI' o honrado sonnúor pelo Estado da Bnhla
o S1•, Severino Vieira, quo mo pnrccou dcse.
que ••tó. cm ordem do din.
,iar
que litllassc antes o distincto roprosen0 Sn, COELIIO RODIUGUES - Pensei quo CS• bntc pelo Pinulry, ontiio ausento.
tivcs~o equivocado.
Depois, nlndn em 2· discussiio, ouvimos esse
O Srt. CosTA A'ZEVEDO - Niio cstn.vn. drso- orador csfc>rçar.so por convencer-nos de que
J•Ientodo, quando pedi a trilmna, couccdidn o a lnlclllgencin da lei que autorlsava nquella
qu~ oro occupo. Entiio, tinhn presento n dudivo, era ú!versa dn exposta pel~ Commlssilo
liçuo de V. Ex ...
do Flnnnços. llnvcn•'o S. Ex. findado o seu
O Sn. CoELHO RoDRIGUEs-V. Ex. niio rc- discurso, dnndo·moapenos 1 horn cmelripara
cebo llcües, os da.
.
a r·csposta, que exigiria cerca de 3 ou 4 horas;
desisti du palavra p1u•n se votar o resorvanO SR. Cos·rA Azrmwo, .• c a circumstnncin do·n pnrn 3• di•cussiio; n qunl, como disso
vnliosissimn do nüo hnver o dl~no presidente antes, nüo tcvo lognr pela rejeição da mosmn
do Selllulo,quo tão bem nos (lil'igo c se mostra dndivn.
sem pro t~o cPrrccto, IClto ohscr..,•orão al"umn llouvcsse occupo1lo n tribuna, e demonstra·
demonstrativo do nilo ir V.Ex.fórn d11 nrd•·m, ri11 ~uoo almil'llnto do Congresso não ho.vin.
ninda nlurgn.ndo-~c. como flzorn,n contento do foi to serviço olgnm. o tendo por base o seu
quantos o ouvlrnm, mc~mo flnquo!Jo n. quem, pr•oprro rclntorio. Desde logo se veria n im·
no que pareceu· mo, murs do perto respondia, possibilidodo dn conrpnraçiio ele scrviços,comProcedendo como V. Ex. procedera, julgo pnruçiio projectada pelo representante do
exercer um direito.
Espiriro Santo.
O SR. COELHO RomuauEs-Não contestei o· 08 motfljos dos IU•ticulistos do or;1ü.o t•o ..
direito de V. Ex.: npenos flz umn ndvcr- pu~llcnno, os supportorin, bom como ncrlt!C!\
tcncla., pcn~nndo quo estnva cqutvocndo · mns a que dcsHem logo r, por muito tempo, eem
jit niio estó. oqui quem fullou.
'
orticulnr queixos: ntu que trobolhos · do SeO Srt, Cosn Azr~vEoo- sr. p·rcsidcnt.e, 0 nndo me proporcionossem nzudn opportunidebate do credito quo, dó-me oppo 1·tunidnde dnde do lhos vir no encontro.
de cstnr na ti•Jbunn., ó ,1o 211 discussão lrit 1·l
F(•Jizmont~, encontro cntiojo do nborllu.r o
3~ o entilo Uque me havia propo&to occ'upal·a, o.ssumpto.
nuo obotuntc estar p1•eparndo para nn t<•s disso Sem duvida, Sr. presidente, niío seria
abordar a questrio dessa cm~nlxadn que me digno <le ter umn das cadeiras desta Cosn, si
fora C•lnfiadr• o de que tratou nu outr•n cn>n houvcsso oeccitodo n missiio que levou-me âs
do Congresso N1wionalum dos reprrsontnntcs longinquns paragens dos imper•ios do OJ•icnte,
pelo Estudo do Espir•ito Santo, ropcrcntindo pelo interes>e do .dinheiro, sem mirar os ln·
sun.s consul'as fórn., ncolhidns cm l!_,gnr do tcres~cs do. P1ttrlu : t:l nn. minha osto.llio.
honra pelo O Pai.:, orgãodcgro.ndoinJiucnchL nesses impel'io~s mo dcscuhlnsse do flrr, niio
no. politlctL republicano. dn. nossa p:Ltl•in 0 do ostensivo, por que se crent-n. essa missão.
parti•lo Fcdorul.
Preciso, pois,desdobrur perante o Senado, c
. Pen.s~ que é'"'" n 1lcnomina~üo do>sc P"r· consequentemente poranto o pniz, o meu prolido drrrgrdo pelo lcadc,· dn nmiorla dn Cumn· ccdimento e com o Intuito de fuzcrcmmudecer
rn, representante por S. Paulo, bravo "<·no· n. ca.lumnio..
mi, o Sr•. Glicorio, que mo dcsculparri "poli• O Senado ouça-mo com sun costumada uehonra que tomo, declinnl'·lhe 0 nomo.
; nevolcncio,nqno me lenho rendido, com sinOs J- c
o
cerCL ~ra tidii.o.
n. · OAO DHDF.mo- Pai.: ú orgüo l'C·
PJ•imeirmmnee, cum~ro üeclnrnl' bem n.lto·,
publlcnno mns niio de pal'tido nenhum.
-niio ct,gitei jnmn.is,., o ser nomeado po.ro.
O SR. CoSTA. AZEVED:o - N~ Camnrn ncs'O qunlquor commlssiio; depois do advento dn
01•giio dn imprensa, trntou-so !ln mlssii~n q~c 1\opulJiica; c muito ornbór•a llvoso sido !cm·

•

SESSÃO EM

28

DE OUTUDRO DE

brado notes p~r~ funcções do alta slgnlficn. çiio, pelo chofo do Poder Executivo, quantlo
oxel'ccndo o c~rgo o Sr. mnrcchnl l'loriu.no
Peixoto, mo t'ul sorpt•ez~ grande quando ro·
cobl de S. llx. o convite de uma embaixada i•
Chinu..
•
Acceitei-a,depois de •lias de refiexiio, pelos
motivos quo expnz em eu.rlfl u. S. Ex. dif'i·
gltia. Asseguro que !'ui para !;to instado.
Niio mirei auibrir vantagens qno o Thosouro da Unlüo, cntilo, racil o fartu.mento,
podia dar.
Nüo acccdi a. ir com mais dnquillo que n lei
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Sr. pt•osi•lonto, ~ntr:u•oi nó assumpto pro·
cisnmcntc circumscl'lpto pelas criticas.
- O Pai' disso nas cdlo•üea de hontom 27
c do ho,jo 28, o que passo ti lei' (lonrio):
0 Otl lCiil
«E o.hi cstú. cm quo dão as m•remcttidt!S
contra a probidMe nlheia.
Nossos leitores recordam-se doqne lm poucos dias o Sr. b>~•ão do Ladario levantou da
tribuna oio Senado, t•odoado do commentnrios
aaperos o ató do n.llusões a actos particulares, , •
urn requerimento cm que pedia ao governo
informações dos dinheiros que o almirante
Jerouymo Gonçalves havia percebido, como
COmiiiOUdante em chefe ua OS~Uadra legal.
Por intermedio do ~llnistcrto de MarinhO,
aprcssou·so o governo cm satisfaze!' aqueilas
Informações. que vieram a publico e demonstraram que o almirante Gonçalves apcotas

o pormlttla; o quo se verá <i.Ue aconteceu, no
correr do meu discurso.
Em ::wuunrlo logm•, devo nsscgurn.t•, c o Se·
nado dosculpar·me·ha pela immodestia, que,
apezar das contrariedades que nssnltaram·mo,
fiz quanto, no Interesso do pnlz, potloria fll·
zer o mais amestra1lo do nossos diplomatas,
em ldenticnsclrcumstu.ncins.
Nem podia ir além, em vist~ das Instru1'Ccebcu 30:000$ elos 'tlcncimcntos do seu posto :·
cções gue foram dadas O. mlssilo,
Dcs·lo logo, recnnhecet•ti o paiz, qunndo a cal'[JO, sem que JlClas mtTos lhe passa:rsent OU• 7
próvas Uver de qunnto deixo expresso, que tras quesqueJ' ?«antia.'l,
si nüo tem vindo muita immlgt•oçüo asiatica, Por sua vez, o St•, Deputado Torquato Mo·
reira requereu da tribunn. da Camarn. infora culpa é do governo ontüo no poder.
mações de quanto havia custado a emhlxada
O Sn. Jo;to Cono,:mo-E' sem pro o cul- á China, espeotficado o quanto recebeu o seu i
pado r'o tudo.
chefe, Sr. b~riio do Ladt.rio.
Pa1·a sntis(a:c1 esta.~ uUinws in{tll'maçües, o
O Sn. CosTA AzEnno-l\o coso ha culpado:
V. Ex. o reconhecera em breve; o verti que S1•, minisli'O llo cxtel'ior tem tralmlhado activa·
?liCHte e, ao 91to nos consta,jd está tlcmonstranilo busco bandeira para me cobrir.
Nunca dolxr·i de bem cumpri!' as com- clo que o S1•, hartto do Lmlario pucabcu·BO:OOO$
missilo que me confiaram, porque antes do as Clfl ouro, ryue, cafcu/arlos ao cau1bio de t9 Jj2,
thra 101:200$ au ccJ•ca d11 210.·000$aa cambio
ncccltal' mediu. minhas forças.
de 10 ri.
O Sn. Joio ConoEmo-Niía contesto.
Resultados prnticos: o S1•. Lailarlo, em
0 Sn, CosTA AZEVEDO - Desobrigucl-me missií.o :i. ChinrL, nü.o chegou mesmo n. apre ..
!Jem d~ missiio que me levou ti China. Isto ;entar credenciaes; o Sr. almirnnto Gonçalniio diria, si !JUnndo na out.ra casa do Con· vel, l'O:eben~o 30:0U08 em cireumstancios
g1•esw Nnclonal, sl poz em duvida, ltou· oxccpcionnes •.m/J'ocou ti l'cvolla com a somb1·a
,·esse sabido no encontro do ropt•escntante de uma ~·~1uarlm rlit" de papelrTO,'P
Sr. Torquato Moraira, que, ntó nhi foi, o Sr.
Cassiano do Nascimento, que,pOI' mezes,cxor·
Ilojo
ceu as funccõos de mlnistt•o do exterior, com
quem tive frequentes attritos pot• divorgen- «Vi, nüo sei .iti cm que jornal illustrado
cias de opiniões.
desta cidade, uma especte de caricatura reO Sn. DOII!INaos Vtcf:Nrm dá um aparto. presentando o bravo almirante Gonçalves so·
O Sn. Cosr~\. AztWEoo-Nom molestei-mo brn.~ando um torpedo em que se lia cm algacom esse representante, pelo requerimento rismos: 200:0005000.
feito: antes lbJgucl do, nssim, propoJ•clonor O espirituoso::. (vil lU. o espirituoso) pinta•
elle a que a vordndo so fizesse.
botos nlludia á quantia que o almirante re·
E, tnnto que, sú depois de hu.vcr O Pai' clnma em paga do sorvlcos prestado• t\ lega·
tomado pMto no nsaumpto, v que nppnreço. !Idade contra a revoltu, quantia essa que o
E o IIIQo constrongulo por tot• do 1\tll"r muito Sr. do Lndarlo negou, apodando e lnjurln.ndo
Llo mlrn, assim, talvez, molestando o .formtl o reclamante, pondo em relevo assim a pUI'e·
do D"'"it q uc, lm •Uns, disso uotor ser este o r.& cryslallnn, o oito desinteresso com que so
sainete do meus discursos.
costuma sorl'il' ;, Patrlo., quando se vao ti
como evltl\t' este lncommndo!
China.
Fnllnm mal de 101m: .iuslo ó dofondor-me:
Mas o St•. Torquato Moreira''1n•egou uma
rl'nltl n mlnhn. pet•sonnlldacle om ovldencln.
tremenda poça no SI'. do Ladnrio. Pediu ln·
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formações no Minlsterio das Rolnçõ~s Exto·
r!OI'cs oobro a cclobJ•eombnlxnda iL China e do
qtta11tum perccb~·rn. o deslntoressn.rlo ba.rií.o.
Isto é quo lo! um vorda<leiro torpedo, pondo
a pl~ue todo oatr~otndo doslnterosoe do multo
nlto zelador do Thosouro.
Apuradas as contos, soubo·•o que n tal embaixada. ou, 1mtes, quo o Sr. embaixador,
longo de passar a arroz com dous p:msinhos,
l'Ogaboreou ti grande po!ns paragens OJ'iontaes.
E' vel'flnde que o lu:'o oriental exige um
certo esplendor, um luzimento rórn •lo commum. A dltrcronco quo bo entro o ulmlranto
aeou•ndo e o almirante ncou•adoJ• ó que o
primelt•o arriscou o J!Oiogo e o sPgundo as pc-

legas.

causcgulmm n. vlctorin, niio ; f0ro. aponu.s
o. .~om/1/'ft do Jlorlur do quo esse almirante
dlspoz.
Jtl começa a sm· csolaloclth• 11 historia dessa
osquadra da loga!ldado; alnd!L bom, Srs. Sennllor·cs.
Mas, vejamos ató ondo andou arre•lio do
melhor cnminho o jornal que tem !L sua frente osso notnvel republicano. Senador pelo Estado do Rio de Janeiro, cholo emcl"lto do movimonto republicano •lo Brazll, o i!lustrado Sr.
Qulntino Boo11yuva, que me ostli fronteiro.
Pal'n. aggro.vnr a crittcn. quanto nos excessos du dlnheh·o qu~. 11iz tor recebido o chofe
da missão, O Pm~ dn S. Ex. Sr. mlnisti'O do
exterior nssoberbndo de trabalho ; tem, asse-

·
gura, 11·rr.balltrulo actirmlUJIIta o ao quo c011Ma
O almitmJtc Gmlçalvcs 'o,; a pique o AqHi- jd e.~td demou:itrado que o battTo do Larlm•io
daban c o Sr. do Ladario a embaixada.
tece/um 80:000$ tmJ ouro, que ao cambio de
Viram algum chlm tmzido pele embaixa- 19 I J.2 rhu 101:200.$ ou coroa da 210;000$ no
dor on mesmo alguma china'/ Nem ou. E o cam/Jto de 40 d ..
cobrlnho saiu· do Thesouro, iL cuja porta posVoo a comparar, alem, a despeza assim
tou-se a.gora o Sr. tio Lndal"io--o asiatico.
.Asiatico, sim, pelo menos no laustcso regabo- feita, .'lum se ter um chim immiu,•antc, com ade
30:000$, que recobeu o almirante do Congresso,
fcar á custado Tbesouro.
São assim mesmo as col•ns deste mundo; 1iC11ce11do a 1'euolta, pela sombra. ile suo.
guando o cobro d pa1·a mim, o Tlicsou,-o fa= esquadrn.!
Realmente, peza-mo saber do tt•n.bnlho
tAIIJa/randc economia; quando d para os ou·
tros ttm oscrmdalo, t1 um assalto rws co(I'CS do digno ministro parn. achar a quantia que
recebi. !'Hei! seria a resoluçi\o do problilma,
pub/lcos . ..
compulsados os despachos de 14 de março e
VIva n pandega e vivam os barões.>
7 do abril de 1803, o o tolegr·ammfL de 28 de
junho tle 1894; sabendo-se que p11rtl daqui a
~4 de abril
do 1803 lmvendo reocbiflo

o quat•tel, terceiro, de nono de 189·1.
Ainda bem I
O Paizjó. se vem npproximando das minhas Aqui tenho (most>·tmdo) estes ~ocumentoo:
·
opiniões em rererencia uos serviços do almi- dizem (lc11do):
rante do Congresso I jã nos declara que, ello
I", que meus vencimentos sm·iam os de
sti{focou a revolta «com o. sombrn» de Wllrt ~!inlstro de primeira classo, isto é de 30:000$
csquadJ•adita rlo prtpeltTo.

no pn.1•;

.

Nilo foram, pol<, os combates rouhldos, nn2', que para a,juda de custo de partida
nuc!ados po1• ordom dosse nlmirnnto (I) que '"abonaria a quantia de 2t:500$, ou dous
quarteia;
·
.

3· que porlia snccar po.rn. reg1•essar ao pn.1z
como njud1L de cust,o, urnquartel do:; venci(1)« 8ANrcs,J8, ils 1011. p. m.-0 Sr. ni- meu tos. ou 7:500$000.
Jillrante Oonçalvos manda communicaJ" que Oahl se concluiriahavor recebido 80:000$000
teva looar na madtuoatla do 10. !Jrarule com·
Uouvo, pois, St•, Pre.~idente, cxo.ggero.çilo
bate, os navios logaes bomhn.rde:~mm n.s po- por lJILrte l!o Q.Pai~. OIU refbrencia. d (adi!Ja
sições dos revoltosos. A storpodoira< ~tlncat·am do Mlllisterio âns Relnções ExtcJ"Iores pam
o Aquirlabam 1lebn.ixo de intenso lbuo e o wriiiOILI' •queUe J'cccblmento.
innutil1saram com torpedos, o .~\qulrlalmm
~ilo per·dcu o illustJ"ado Mlnistl"o tanto
sossoubrou em pouco fundo o tem a tolda tempo, que sorla um J"OUbo ao de que carece
fóm d'ngua, perto da fort!Lieza do Anhatomi- pam n.ttcnder às nossas complicações intCI'rim. Na occnslüo do. pat•tidn do Itai'p,í, n eR· nnclonacs:
O Pai; se mostrou ma! inrm•mado,
quadra legal chegava ao antigo rundendouro pois, qmtndo nsseguro.vo. o contrario; ou n
dos rovoltosos, dominando o porto sem hos- autipath!IL pessoal· lho •laminou o animo na
tilidadus do Inimigo, O almlmnto pod!u ao occasliio
· .:: ·
Prosidented!L llcpubi!CIL liJI'ças par11 nccupnl'
Recebi, Srs. SoJÍÍldoros, o que a lei ccn·
n cidade do Dosterro,
sontn; o monos 110 qno o comp11.nhoiro quo
Vivn o. 1\.opubHcn. ! - NmlolJlfw L(,JIC.'l tia sorlrt" segundo Ministro d11 Mlss110 si 11 eUa
Onrz, commandante do ltuij,ú.
si houvosssc reunido,· .:."
. . .
1
,
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O Sn. JoÃo Conm~mo-Mn.s O Plli; mlo diz
que recebeu vencimentos Jilr11 da lei.
O Su.. CosTA AzEVEDo-Não po·1crin. ir 11tú
ahl ...
O Sn.. JoÃo ConnEmo-Porquo não costumo.
J\tltn1• '' vordarlo.
O Sn. CoSTA AzEVEDO ••• porque sabia quo
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logo dizer que, mo la parecendo convir o adia·
mente da taroti1 dnda il. mcsm~t missão, por
virtude do estado om que se tem achado o
nosso paiz do setembro para c~.
Terminei asseverando nada de util actualmonte porlormos nlcn.nçur daquelle governo,
se tenta•so n. missão com ello tratar.

sem demora. seria desmentido, com proviUi.
11n.s esqueceu-se do ILCCCntun.r a circum·
stn.ncln., de ter sido melhormento grlltiflcado

• • o • o •••••••••••••••••••••••••••• o • o ••••••

porque tinlm mo.im·es onc:LrgotJ do familln..
Pr•ucedcrln., se fos:ro governo, rclove•SC·mc,
u. itlóu., poi9 só i.sto sm·io. d1ttlo, se e~ ti vel:J8emo:;
ao tempo diL monarchia deposta, cm qu• para
ministros sorviam todos quantos vic>'llCrn na
tu.no.fu. Iu.uçnda. uo accn.ijo; td fos:;c govet•nu,
digo, procederia do mesmo modo.
Liquldudo este ponto de somenos impurtanch•, cumpre-mo n.ttender aquellcs que
devem Sln" sa.bido~; isto C, si demonstrei dcso·
jos de •lemora•··me no Oriente (lendo o Paiz)
nilo para ptL:::Sar a arroz com dous pausinhos,
m"" para regabofear :\ grande pelas paragens orlentacs; sendo verdade quo o luxo
dessas terrru; exige um corto esplendor, um
luzimento till'l' do commum; e que u <litrcron\"'
entro o ILlmirante (o do Cougresso) e o almirante accul::latlor (o mini.'il1'0 rla missao d China)
ó quo o primeiro arriscou o pelcgo e o segundo as polegn.s ; - si dei (lendo aimla o
Pai:) a pique a embaixada como o almirante
Gonçalves poz u piq uo o A~uidaban.
Historiarei os successos que se ligu.rn u. estes dous pontos accentuados pelo O Pai;.
Sr. presidente, se não fosse o desejo de
fazer a luz sobre u missão ~ China, mio estaria hoje aqui, por encommodos de sande
que, ao momento, me utligem; preciso.vn. dar
termos a essas censur"" de q uo se fez ccl10

e pu.rn. tsso oonseglllr-so, sem maiores re·
p 1ros, pensei quo o melhor seria autorisar·me
o governo o J'l!fl'oe.~.~o da mi:m1o... Pelo que
re>ol vi PWisar cil'rado o telcgramma junto por
copi~ (2),
O u•liamento por este modo, do desempenho
do. tarefa. determinada a missii.o, niio pre.iu·
dica, no mou modo do pensar, o objecto della,
e monos a. emigração de chios para o Bra.zU.

o ••••• o • o ••••• o •••••••••••••••••••••••••••

Alllo.r sua representação (da missao) na. cn·
o l'legundo Minb;tr·o; no que bem ti1Z n Governo, pi!al do ,celeste lmpc,~io ó acto do bom aviso;

..........................................
•••••• o o • o ••••••••••••••• o ••••••••••• o o •••

Tudo pois, Sr. ministro, me leva á daclnrução formal e franca de que, emquanto nilo
se con~ol11lar deJinitivamente o governo do
paiz,de modo a lmp•·lmlr confiança no estrangoiro,-niio ó com meu concurso que o. missão
dará começo" s"us trabalhos.
O gove1•no pódo ponsar diversamente, o .
que em nada morlificarú. esta minha profunda
convicção e consequente plano de conducta>.

Poucos din.s mais tarde, em 3 de janeiro do
18U4, no officio reservado n. 5, conftrmando
outro telcgramma (3), dizia cu ao terml·
nar (lando):
· ,

O Pai.:,

1." Ponto. Pelogoso rla vida oriental e vantagens des~jei prolongar a missão 'I
Nilo, e prcva·se pelas mluhru; communica·
ções com o governo, hompre insistin1l0 pelo «Convenci-me <lo que o trabalho desta mls·
siio sera, niia um auxilio, mas antes um esadiamento dos trabalhos.
Tendo chegado a China em 19 de outubro tol·vo á immigraçilo prompta o economlcn..
de 1893, já em 30 de dezembro, por oJIIoio O governo decidlri• o que pense melhor :
n, 4 confitlrmcial, dizia. no governo (lendo): póde me julgar om engano, mn.s nem portanto morlitlcnrei a opinião omittlda, »
- c No mou officio a v. Ex. dirigido hontem, sob n. 5 (I' socr;ilo) ao ruferil'-me ó. consulta feita ao govorno chlnez para a nomeação (2) « lmposslvel agora tratar missãO Ordem
do Sr. Dr. Assis Br"zll, como ministro desta retirada telegrapho».-1893, dezembro 30.
missão o da legaçiio permanente em Peltlm. (3) :-õo1n ortlom 11nrfoltn, eKtnvul, lm[lnKRivel reconh&oo
disso que n.guarllal'ia novas communlcacõcs cur H.II{IUblicl' i vnlhhlr lrn.trulo $:! ; ru1ml~.trnçiio MorU.
relativamente ao resultado dessa consulta, obUdJL IILÍU1unt11 hon. \'untn1l11 ~O\'urnnll /10rtug11u: o ln·
pam regulnt• meu procedimento; accrescen· glol! 1 Kam Intervir miKIIii.o. Olllclo :JO uXJII cn,
jo.nolro :J 11'1\14,
ttindo que, niio devla.occultar e antes desde

r,,
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------------------------~------~--.Ti• a 17 do março, cm officio lambem r_osor· scin~l reis, som que me. vl1so prompto a pro•
vndo, n. 10, accentunndo a minha opiniuo no Rtnl-os,
E ois porq uc mo encontro V. Ex. nn posiassumpto, assim exproosavn-me (lendo) :
<;ão em quo mo acho, nomeado representante
dn Ropubllcn parn umn mlssilo especial na
China. Mas, mlo ncceltci esta missiio, p~ra
c O governo, t•esponsavol mais immediata· estar som nn.1ln f11zer, o tão poueo pn.rn. deixn.r-

mente pelos resultados dessa sun. reprcsenttl· mo ~uencio:o no goso de vunta,~:cns pccun\a·
ção resolvera o que julgue melhor razor-so. rins, lcgncs, como um ordena.nf;n. militn.t•,
st ndiar-se comoj<l o PI'Opll:, o desomponho sompl'O iJ. cspem rios passos ou da presença

dos ileveres dn m1ssão, ntó que tenhamos o
pniz cm condições do normnlidnde, que fnçn
11 missão em Poldm, respeitada, a poder con·
se"uir vnntagens nos conventos que se renli·
zem no interesse dn immigrnçiio desPjnda;
ou determinar positivnmrmto quo entro n
missão em traballtos; pum isso pondo-n completa de poderes e do pessoal.
Neste caso, o continun.ndo o po.iz

JlCSSit

es-

tremecida sltnnçiio pC~liticn, de incertezas que
nnnuvlnm os seus destinos, por modo " tra·
zel-o suspeito n todos às unções elo mundo,
hn de o governo conceder-mo a liberdade •!o
lho dizer que, comn brnztle•ro que amo m1~
nha torrn acima do todas ns consl•lorncões.
nilo me sujeito no desempenho desse pnpel
. que:
a) será de todo desvantnjoso no Brnzil, trn·
zondo·lhe decepções nmnrgns ; e
b) Jevnr(l minha reputação, qualquer que
seja o seu merlto parn outros, a nnufrnglo
certo, quando item JUlgado por meus cone!·
dadãos.»
Por ultimo, Srs. Senadores, c~nçndo do niio
ver comprehendi•lo pelo governo, quo es-

de seu superior, pnm o seguir ou receber
ordens.
Tenho nn sociedade pollticn do nosso r.alz
uma tnl ou qual situaçiio, que não permttte·
mo espcrnr nlóm do tempo mzonvel por
quem quer que se,la, quando junto tenhamos
do l'unccionnr como serventunrios da Republica. Niio mo pot•mittirol ir ató il submlssiio
do orrlenanca que niio tom iniciativa o
apenas deve osLilr alerta ils ordens o nos
movimentos do seus supOJ•iorcs.
Bem vô, Sr. Ministro, quo, pensando assim,
é tempo, depois do umn espera do quasl um
nnno,polo collogn mlnistrJ que deve com migo
desempenhar a missão a. que mo referi, de
declarar ao Governo não me sujeitar a per•
mnnece•• nestn po,(çilo:-o, conseguintemente,
de dua~ umn resoluçiio deve ser tomada:
-ou dar·me de prompto occnsiiio de func·
cionar no dosompenho da mosmn missão ; ·
-ou demitt!r·me do cargo com que fui
honrado pelo chore do Poder Executl vo da
Ropublicn.
Em um ou outro caso, o governo me obsoqularil fazendo-me saber sua resolução pelo
telogr~pho.

m~

Saude e fraternldnde.-B<mTo<lo Ladr<••iotava. de todo di vorcilldo dos grandes interes· A S. Ex. o Sr. Milílstro das Rotações Exto·

ses d~ pMrln, no que nffectn á acquislçiio do rlorcs.
braços, lhe. dirigi o omcio que vou ler para
ser 'mbscrlpto (lendo) :

l'Dl'eCe·mo, St•. presidente, ter sumclontel• secção, n. 13 -Missão ospeci~l do B••a,.ll mente provado que o primeiro ponto das
nn China Hong-Kong, lO de mato de 1804. investidas contra mim, JSto é, que desojol a
sr. ministro - Permlttn-mo V. llx. nlgu- missão pelos gosos e n fiz prolongar, não tem
mas expansões que o Interesso do serviço do de todo rnziio nlguma
palz 0 o nmo; proprlo, exigem hn muito que Niio qulz jtimnio manter-me nn missão;
as externa no governo.
siniio Ile certo nilo inslsth•ia no nd!umento do
Não ncceite! a missão que mo trouxe ti suas funcções.
China e apodido do Sr. Vice·Preslrlonte do Pnssnrcl n trntar do segundo ponto, isto é,
Republico com n mit•a de viojnr, usufruindo si foi por mim que não se levou n termo a·
as vnntag~ns do cargo, embort temporarlo: missão o, mn!s do quo Isto, si sou cnusn do se
resolvi-me Sr. ministro, a ncoud1r a tal nilo hnver feito a corrente lmmigrntorla de
nppello fei!o no meu patriotismo, J.lOI' tiio elo- nsinticos.
. .....
vada outorldn•lo, pnra que o pntz sonbeS>o, SJ•. P~"BSidento, antes ido, mais, cumpre-mo
por tacto tiio cxphcilo, que observo sempre a fazer salientar que, .poJas ordens do Governo,
palavra que mnnlrosto ; o hnvin mnnlfesto.•lo a missão deveria Ir .cout}Jicta t\ cnpitnl do
cm abril do anno do 1892, pela impronsn,que coles(e impcrlo: que ·nuncn esteve completa,
o governo da llepubllcajtlmnls recorreria a[pot•que jiLmnls se reunlu:on elln o segundo
meus serviços, quo.ndo julgnndo·os lmpro· ministro, sendo que ns crsdenclnes com que
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se devi!\ apresontn.r, unw o unica, poJ•tencinm PI'i<los, O lmpm•io do sol nnsoente nnnuiu a
trotai' cem a Republica do Cruzeiro; come·
nos dous ministros.
çam
pam os dous pnlzcs os lnços que a civil!·
· ·Conhecendo que a reunião se nfio dnrin,
porque um dos ministro~ não SOA'llh'ia fu.cil- sn<;ilo irnpüo n. povos cultos.
Desse tmtndo, que vnmos obter o quo
mcntc, por serviços quo o dlstraliinm o ernm
ilndos pelo Governo, cxercitu.ndo tlovcl'os UIL
Republica Argentino, provoquei por meio.<
Indirectos n que se me dcterminn<Se ngil• sem
seu concurso. Debn.ldo esse est'orço do ndcan·
ta~• sorvlço utll.
Vô o Senndo gue não fui cnusn do nnul'rn·
~lo rla missão n Chlnn, ou mellioJ•, como diz
O Pai=, de haver Ido n pique n mosmn mi'·
são. Não teve razão conseguintemente quando
diBBe (lendo):
«Mas o Sr. Torqunto Moreim pregou uma
tremenda peça ao Sr. do Ln•'arie •. Pediu
informnçües ao Minlsterlo das 1\elnçõcs Exte·
rioros sobre a celebre embaixadn. O. Chino. o do
quantwu porccbero. o tle,çinte1·ct~sarlo Unrão.
Isto é que fol um torp<•do verdadeiro, pondo
a pique todo o afl'orla•lo desinteresse do muito
nlto zelador do Thesouro, »
Oque devo carregar com as culpas é outro:
o governo do Sr. marechul Fiorinno Peixoto,
que, {L épocn, tinha só npplausos <!esse orgão
da situnçiio do sitio.
Do exposto reconhecerá o pniz o ficnrão
seguros os homens cordatos da Republica que
o chefe t1o. missão so llouve som pro corrcctiLmente, não merecendo ns critlcns que lho hiio
sido feitas.
Pódo elle, Sr. presidente, enl'rontnr o~
desnffectos <le cabeça erguida; criticar as
tentativas de nssaltc ao Thesouro dn Unifio,
C!forçnndo·so em zelnr os dinheiros que
guarda.
Mal orlentndos, senhores, nndnm esses que
querem, da. confi'Onta.ção de meu proceder
com o do almirnnto do Congresso, para este
levar vnntngens, Onnufragio dessa protençiio
ficou verificado,
Sr. presidente, volvamos agora par,, o lll!IO
om que se desponta a immi~ação japoneza.
Nelle nchar·•o·hi\o traços de serviços J•eaes
do primeiro ministro da missiio á Chlnn.
Encommcdc a quem quer que se,ja, pouco,
no momento, lnftulrá no meu animo, para

rccommímdnrú. ú. posteridade o governo
a.ctuul, tiraremos gra.ndes vnntngcns. A immigrn.ção japoncza virá. o.vivcnto.r ns f0rça.s
ngrlcolus o indust<•inos do nosso pnlz: para
tanto concorri conscionciosamcntc. Eis o.
VOl'!i:Jdo.
Prlmciratllcnec, t'ttzcndo no Oriento com ..
prehondeNo o que somos e o que podemos
dar o garantir nquolles que vierem li. nós
fecundar us riquczns do pniz pelo trnbalho
regular o perseverrtnte: entrando om relações
com os homens dnlli ~uo meihm• podassem
n.uxilln.t•·nos no empenho do obter bt•aços; om
scfJ"""o c ultimo lo!Jm', com llesembiLra~~o
procurando o d<gno ~r. Dr. Carlos de Car·
VfLiho, pam quo como ministro das relações
exteriores ouvisse·me, ntrrtvez 1la larga. cor·
r••spondencia quo havia diL•igido Íl su" secre·
tnr111,
Niio lo i dcbnluo este pedido. Outra j;\ ora
n ndministrnçiio <ln Republica, O chefe do
Poder Executivo, orientado por aquellc seu
digno sccrmn.rio de estado, dou·me rnzilo no.
lu istrncia com que incommodci o governo
p3.ssudo, v!sa.ndo Jn.rgos horisontes a que suas
vlstns nii.o alcnnçavam.
A 7 do dezembro, menos um mez dn reti·
rnda desse governo, e justamente l5 dins
depois que, nppellei, para o iliustrndo ministro, nfim de considernr a urgente precisão
do nos enton•'ermos cem o Jnpiio, S. Ex. me
distinguia dirigindo· mo n cnrta quo pnsso a
ler (le.u/o) :

I
'

.i

' I

.•

I '

:I

« G!Lblncte do mlni•tro dns rolnçües exte·

rim·e~.

- Amigo o SJ•, Bnriio do Lndario ApJ•esso.mc a communicar a V. Ex. que já
tt•lcgro.phoi pnro. o. nosso. legação em Pnriz,
afim de começarmos as negociações com o
Japão.
Crela·mc de V. llx. amigo e crendo admi·
não expor mais umn. circumstnncio. _compro- radar- Cm·los do CaJ•vallto. - Rio, 7 ele de·
batlva de trabalhos uteis que levei n. termo, zembro •'o lSO,i,»
omquanto no Oriente, c depois de aqui haver
cbegndo, B 6 do novembro ultimo.
Começarei por congi':Ltulal'·me com o paiz
poJo serviço que o iliustrndo Sr. Minlsti'•' dns S. Ex. de viva voz me significava ter·sc
ltolaçücs Exteriores acaba do prcstnr ú. Rcpu- convencido bem come o cheio do Estndo, de
bll<:a, procuranrlo obier um tra1n.do do ami· que o neto quo Iniciava dovldo,sem duvida, a
ande o comüJcrcln cem o imperlo do .Tapilo.
mous esrorços, scJ•ia vantajoso para a Repu·
Srs .. sonadoros, meus desejos du tanto.• bllCJ•; ~entllmentc fLté honrou· mo dlzonrlo que
mczcs perdidos, querendo abrir os olhos ao tu.lvez o governo precisasse pu.l'a o bom dos·
governo quo deixou o po:lor cm l5 de novom· envolvimento do assumpto, de meus servi·
bro de IS94, ostiio a ser brevemente cum- ços.
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Com o respeito devido 1t tanta distincçii.o,
declinei de nova Inuumbencla, quando fossa
o11'ereclda.
Agora, áquel!es que, me accusam de n11da
ter feito durante a mlssi\o {L ChiniL, qomndo

gasando dos luxos OI'Ítmtacs ri custa do '1'/w.

nhn. trn.t:Ldos, n. rovldü.o dos mesmos, no sentido 1lt~ ~m· respeitadn. a sua ~obora.nio., fiJl
const111.te cuidado meu manifesu.r sempre
applansos po1• e.,su. lnsistencla, Indo quando
flLlhtvn. com o. bon. ::~ociellude, a n.bet•turas
largas, mu.nif~stn.ndo que o lmperlo, estava
no direito de impor a revlsiio dos mesmos tratados, desde quando sua actual clvllisoçiio e
prospOl'idadoJ medlam-so bem com as das nações occldentaes.
Cbeguel a assegurar que, j!i.mals, ao mo
fossem dadas cJ•edonciues que acreditassem-me
junto ao Govct•no Jn.prmez, annuirhL a tratar
IÜr:L d:L mal.; perfeit" rcciprccldo>do.
Consegui a cstimiL e n. conllanr.':' desso Govm·no.
Desde· então, cultivando esses sentimentos,
me pi'CJlUZ convence!' nosso Governo de dovermos prefrlrontomonte tratai• com o JI.I.}JÜ.o,
c ::~o cot~::~oguissumo.; isto, o Governo Chinez
viria a sei' menos exigente quando tratasse
comnosco no assumpto da emt~rmçilo dos chios
par" o Brazll.
Minha cot•respondencia a respeito se tor•
nara Impertinente, o recurso dos telegrumma• pa!•adospertal-o,só serviu-me para sabor
que, niio emm minhas ldioas esposo>diLs,
De flicto, a do iO <le abril de 1893 (4) mostrando a conveniencia de niio demorar o
emprchendimento, deu causa aquerecor~·esse
•• Sr. Vice-Presitknte da Republica (5) julgando-o niio Inteirado da questiio.
E assim, além do telegramma que lhe dirigi, etJdorecei-lhe a accentuu.da correspondencla. que pllSilo a ler :

.<ouJ•o da Uniao, e lhes pondo d~ frente esto
facto, niio poderia perguntar s1 alndiL permanecem com juizo desfavorave! ao chefe
dessa mlssiio 1
Sr. presidente, forçoso ó ir por deante, em
minha defesa, mostrando quanto oslill'cci-me
para quealcançassemos do .Jo.piioum tJ•.otndo.
Os crltlcos serü.o convonciflos elo que niio se
comparam os servlcos prostados por mim
dcsintcrcs.:mdnmcnte, no Oriento, com essusdo
almirante Sr. Jeronymo Gonçalves sob o
dom!nlo de proventos seguros, arrastando o
Pa!z a lixlgenoias, ember·ajustas mas ILltivas,
de outras nações, em defesa de sub·litos assassinados cobardementeporculpa de S. Ex.
UM SR, SENADOR-A culpa nüo é tle!!e ; é
de outros.
0 Sn, COSTA AZEVEDO - Peço licen;a para
seguir sem tomar em censi•leraçiio o aparte
que vim de ouvir: o tempo liquidar:• tudo,
o.té os celebres c•mbate.Y-renhidos dirigidos
pelo almirante do Congresso.
Ourno Sn. SENADOR - El!e nii.o ó culpado
de não ter havido combates; fugiam os que
estavam na revolta. como é sabido.
Nilo lhe faltava coragem para bater-se.
O SR. CosTA AzEVEoo-Niioo nego; jamais
negarei coragem ao almirante a quem me rel!ro. Seria desasslzado si dissesse o contrario.
eMissão Eapechlltlo Bra.zl! na China-Hong
Vulto ao aasumpto.
Havendo partido do Rio de Janeiro no dia Kong, 23 de mn.!o de 1894.
24 de abril de !893, cheguei ao Japiie em
A' S. Ex. o Sr. Marechal Floriano Pei10 de setembro seguinte. Alli, certo de que xoto.
niio devia. contar com o meu collega da Sr. Presidente da. Republica - Confirmo·
missão à China., sini!o pelo melado do seguinte o'telegramma que venho de dirigi!' a V. Ex.
anno, e pois seguro de nada adlanlttr Indo nos termos expressos na cópia annexa.
de corrida para a. China, empenhei-me em Não me permittlu o Interesse da. Patr!a,
cultivar boas relações com o• homcnsdaquelle Sr. Presidento, que me.manth·esso silencioso,
Jmperio que estavam no caso de auxiliar-me ventlo mal u.ttendldas as considerações que,
no .lesejo da. immigraçilo japone1.a.
com insistencia tenho· feito á Secretaria das
A morte do meu coUega o Sr. Amaral VaIene, em 3 rle junho, commun!cada por mim
u.o Governo no me.•mo dia pelo te!egra.pbo,
trouxe-me a convicção de nilo poder desobri- (4t •Ouvarno do J&.JIÜ.O fuJ· ltlentlr !lo11oja.r tratndo
gar-me facilmente dos deveres da missiio ao prurnovtmrlu 11tnigrn.çU.o, Jln. vnutn.gonltl nlio dumorar
run.'l<ellQiiuo~, Acoolto .ormluncinos· prmL ~nnto, dlspon·
Celeste lmperio.
onllugrl uvitundu tlelongnll, UrgG ruaJIOIIdar
Volvi, conse~ulntemente, JLS vista.s para o 11:1.rulu
dlzurulo ruMolu~üo tomo.diL,; Pooo l'ttspot~tn. clt'rndr~,
outro !mperio a.•ia.tlco de prospera cJvllisa- )!:IJ-1-Ahrll-·10, .··., :.... •·.
çiio, para <lelle ver como tiJ•u.r o su!'Primento
(~) .. l'1'11ju\~u Ur1uil m11uhmtl<1 ducl11ilu cuntrnrln.
do braços de que carecia o paiz. Para. llt lrupulltn
tulnJ::riLtrunn. 10 abril. Contlo crlturio dot~to
pari!.
ul..r,u, Uh11urvudu ullu tra.rú. uxcolhmtu rmsulttLdu, Uocu rro
j
ConbocodoJ• da insistencia. com que o Go- cmlmuntuwurL luturvuuçãp. ' '· '-·
' ' ,; ·
verno ja.ponez exigia dos Estados COJn que ti- it!04 - M"\o.: 21),
1
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tcnclo tido como nOs temos hoje, cm mira, da/e'
obter opcra1•ios c t)•ttbalhadorcs.

1------

!Lil-,

v.

VI

I

Niio Jesajnndo ver o Governo do meu paiz,

tao cn(e,ado, como ficnt•á se fór obstinado em
niw acceitnt• a posição que aconselho,- que-

rondo mesmo levar h administração de V.Ex.
a pratica de acto b1o nobre, distincto e util,
qual o do tr.tar com o Japão, mns reconhecendo-lhe seus direitos, sua soberania e seu
progresso na marcha civiiisadora em que tem
vindo o. tantos annos, tudo isto com proveito
ímll!cdiato" c pe1·mancntc pn.ra a nossa patl•io.
deliberei recorrer pat•a V. Ex. do desacerto,
permitta-me a fi•anqueza, da ailudida decisão
dn secretario., expr·essa no seu tolegramma
de 13 Je abril que teve resposta pelo meu (G)
do dia. seguinte.
AO Sr. Ministro das Relações Exteriores
dou, por lealdade, conhecimento do tele·
gramma que dirigi a V. Ex.
Creia-me, Sr. Prosidontê, nii.o ter cm mhon,
com este meu procedimento, sinü.o mostrar
que sou digno da• expressões com que V. Ex.
manifestou-mo, quando nos encontramos pel~
primeira vez depois da proclamaciio da Uepublica,- sua confiança e sua estima pessoal,
mesmo Governo,antes da ir a missaocl P11him, Saude e li'atcrnidado.-Bal'ao do Ladm·io.»
para lambem acbnr·so ella ali!, em melhores
condições quando tiver de funccionar : mas
isto, só concedendo-se no trata<! o a se fu.?.et•
a justa oxlgencia de perfeita reciprod:•de ; 0 Sn. COELIIO ltooniGUEB- Muito bom.
o 'que pareceu O. moamo. secretaria uma in- O Sn. CosTA AZEVEDO- OSenado percebe,
conveniencio, resultando niio haver sido ac- e o paiz bn de reconhecer, que, quem fi•lla
ceito o meu juizo a respeito.
assim no Poder Executivo, a CUJBS ordens
Hnja V. Ex. de chamar n si tcda a corres- sel've; quam gmt1•do. essa ling-uagem tezu,
pondencin trocada, e bem assim o:; tolcgmm .. mas since•·amente leal, não recebe commiB>ões
mas, para meihot• julgar a qucstiio, o decidir para o vil interesse pecuniario: tem intuitos
de que la•lo ó melhor consultado o interesse que muitos não percebem por lhes faltar a
do Paiz.
cousciencm do Ue\'er, do patriotismo.
Temer a clausula de reciprocidade em um UM Sn. SESADO!L- Perfeitamente , muito
tratado com o Japão por J?Uder aicançllr a nlguma.s dezenas de br:"tlleiros a legisinçr.o bem.
local. quando nlii, cermndo as vbtns Jlltra 0 Sn. COSTA AZEVEDO -Convém ir mais
não de~:~cobrir ns vantngen:-J do S11pp1·iwcnto adcanto, dando noticia da minha correspon·
imm~diato tlc trabalhadol'Cs, om ln.rgu. escala, denci~ com osso po<icr da Republica.
e a prece• menores de quantos potloremos Havendo tido noticia de estar eleito Seobter, ~~o qunlquot• quo scoja o paiz, -U tiio nador pelo Estudo do Amazonas, por telesingular idóa c1ue e;capa ii minha cómprc- grammn que recebi, expedido l'l'io t•espectivo
l.lovet•nador, no mesmo dia dtrigl telegram·
hensiio.
De mais, Sr. Presidente ; o Japiio do bojo mas ao Sr. Pro;idento tia Republica (7) pe·
nilo ó nquelie palz do uns 40 annos atrnz,
quando por vioiencla de var!os pnlzc~. impuzot•n.m·llto tt•a.tu.dOS Q~O, SlLO uma llljlll'iO. (1l1 Jn.pi'i.o bom (az ox!glndo roclproc[llnclt~, Drnzll
à soberanin rle::S•) imperlOo
molhnr l'nrt\ ruMpoltnr•lhu KO!Jornnln. Oomnls, lntoro!!IO
· 0 Jnpiio estó. no caminho tlç um progresso lrtl<lr.l~rnoão t~nt•• axlgo.
14
febril·' tem
lois ' tribunnes
eJuizes, ató
c·'j•rtos I (7)
"' -,urll
•
.r
· ' • .r ,
·
l~lult!l Stllltlllnr, OJrto N_orvlco CongroKNo, 011111•
.
pon t OS,·Ig'UUCS tlOS uOS patZC::i uO::i ffitll8 Uu
priu•l•ltunntlntu ttll[llllnr • .Sol!olto urdun~t,
tuUos.
ts\H-Jttlho-.t~.
~CIIII.do

I•

. Porq_uo, a Republic!' do Brazil desconhecer~
l.5to, DilO omittrmclo,;a que ntto pode sc1· a pl'l•
meira twçao,o Mmcico, que t'ez hum tratado
digno, reciprocamente de si o do Japii.o,-

ReltiÇÜes Extet•iot•cs para quo o Pniz, com
maior facilidade adquirissoos Lrnços do quo
c:m3CO SUIL liLVOura.,o assim concorresse pam,
augmcntando a producçã.o, elevo.r as rondas
publicas diminuindo as dltllculdadcs da admi·
nistraçiio po!u criso flnnncoira quo a dove
constantemente acabrunhar no sou em ponho
do bom servir ao Paiz.
O fim da missiio que V. Ex. confiou a m!nlta lcald<~~lo de funccionario da Republica.é. não hn. contesto.çiio, r.~cilitnr a immigr.~
~ilo asiatlca, porque só da Asia podemos adquirir ·DO ma. is curto prazo, maior numero do
trabalhadores, que, suppram as necessidades
da lavoura do cafó e outras bojo lutando com
immensos embaraços,
Desde logo,-ven•lo quo da China não conseguiremos cedo a immlgt•nçiio ; e roconhc·
cendo sob todos os pontos porque 'e encare a
questilo, a superioridade dosjaponezes sobre
os chinozcs, no propo;ito que tem-se em
vista, tratei ; po>: moáo offícíoso, do saber das
disposições do Governo do Japão cm vir no
encontro do nossas nccüs~idn.dcs n.llurlidas
que, felizmente niio se opõem, antes cst.iLO accordc~. com u.s drsse impcrio,-do tirnr de
seu solo essa suporabunduncia de população
que já traz serias diO!culdades ao paiz.
A'queila secretaria expuz a conveniencía
de, som rlemora, entendet•mo· nos com o

ao
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dindo quo nccoitnsso a opção poJo mandato
popular, e Aquello Governador (8) dando
conheci monto do seguit• a dosomponhnr esso
mandato.
Do prompto, officioi no Sr. Morcchn\ Floriano Peixoto e ao seu Secretario, que, attondla As rolnçüos exteriores.
Peco permissão pnrn lot• esses documontos
que darii.o a feiçii.o carncterlstica do mou pl'O·
cedor e da trnnquilildndo com quo mo l'e·
colhi ó. pntrin.
(Lando):

« Missilo Especial do Brnzil na Chinn. Hong·
Kong, 15 de julho do !89.J.-A S. Ex. o Sr.
l\lurechnl Florlnno Poixoto.
Sr. Presidente da Republica- Confirmo o
telegt•nmm" quo, nesta dntn, tnmo n Jibor·
dado do dirigir a V. Ex., do teor seguinte:
Eleito Senador, opto serviço Con!Jl'O.'~so;
cump1·indo mandato popula1·, ~·olicito m•dtml,

Não devia domomr·me nesta manilestnçiio
de meus propositos, depois de recebido o olll·
cio, cópia n. I nnnexa, om quo a legnr;iio do
Londres, me communicou o tt!lcgrnmmo. do
governador do Amnzonns (O) fnzendo·me
sclente de estar eleito senador pol' nquollo
estado.
Nn cópia n. 2, ncha·SO o officio quo, em
respost~. ( 10) dirigi áquello govornador o nello
(8) Agrndoço VOilllll. frOnU\ezn. Mnn1lnto Morá rm~pol~
ta.do. Podl oxunornçito. l:iogulrol tomn.r nsllonto JHl.rln·
monto.
1R'J4-Jtllho-i5,
/OJ LoA"nçii.o do Dt•nzU-Lon!lros, ii do junho Uo iSDI,
Sr. mlnh;tro-Tun!w n. hnnrn. do communia,r

1~

V,

l~x.

(}IIII rocebl do Sr. Govornntlor Uu o11tntlo tlo Amru:rJn!lll

o tulugrnmmn.

Hngumto :

Poco·VOK Clllll1111tnlCf!IOht n.o nlntll'nnto Jnlltl dn Culitn.
Azovotlo om oommillllllO do Gnvurnu llcdoral na Chlnn
quo IUtll nomo fn!Kutl'rngnrlo JHLrn o logtLrdu S~<nnrlor por
meto Etltndo, o qulljti KO nchn ololto por grnndu mnlorln. Poço-lho ILproNuntoiK uunhn11 NincorM lilhcltuçüm;,
tlnudo o frnhunldndo,-•J. A, flul:lomuL Currün ...
(10} MIHIIit•l ENpoclnl do Drn.z:ll,nn. Chlnn-llong 1\ong,
15 do julho do tMJ4.
Sr, Oovornn,Jor do l~tJ~nrlo rio AmnzomLII-Cnrn mnlor
llflliMCnçiio recubl hojo da. J.ognçànl'ul.or.dro:J, c6pln do
toloR'rnmma. fJUO V, l~x:., por oxtronm ~:on~llozn, 1110 onduro~úrn 1 pn.rr~ 'JUO vio:tao no 11\0LI cunhuclmuu~u, nclmr~
mo oluJto ~unndur dos110 gstnrlo, yor R"rnntleuud,,rla do
votos o nlndn. ns MlncornN l'ulloltncuuN rJntl 1110 dlrlgm por
l'lllttt fncto, r1o trLOtiL lllgnU\cn1;ii.o JIOIH!rm pnra nquul/o IJIIO,
jll. tovn n l1nnrrL do rrtprnKouhr u 111nii1Uft g11tnúo, qunndo
prov~ncln do uxtlnr.to IIO[umo 1 Jlu!oli liUocosoK du 1!> do
novum!Jro do 1Sii0.
Drn;~iloiro, oxtromucldnmonto nmnnto cln pntrln, o Jogo
9110 onoontrol dt~Oonto e honrutlrL opport•midrul1J 1 mnnl1otltul-mo do nwdo bom nccoutuntlo, quo o~trL\'n nn II!Kpur
dn.s oxl,cconclnR dn novn ltopnlllhm, quo llorln 11orvldrL por
mim, qu~nüo mona KorvlorJK l'oMsmn proo'llllM com !L lonldndo o tloMpronülmunto do 1JII0 1 cMrrL oXtJIIlflfns o mo o r•
pulhO do OS JorQI.Jrnr1 Jl!io Jlarn. U~liOO~II.r•IIIU 1 11111.8 Blm

traço o pro,gr~rnmn. que seguirei no do novo
ontrnr "'" lucras polltioos.
Pcrcobo V. Ex. quo, sendo o mn.ndnto quo
se me conf01•lo do limitn.dlssimo tempo, nü.o
u~vo onclll't!Ll ·O, ou concorrer paN q no
se n encurto, o n.ntíls csl'or~ar-mo cm n.pro·
veitn.i-o o mnls -passivo! no intores~o llo mesmo mn.tHlnto. Da.hi, e nn.turulrJlOnte, mo im·
puz o pedir ordons pnrn meu regrosso o
patrin. :com este procorlcr, nlêm, observo o.
Contltulçiio, quando •letormina protorlr todos
os sot•viços polos do Congrosso.
Por out.ro Indo, conheço minhn. incompatibilidade act1ml para o desempenho no todo do.
missão que recebi e fez-ma vir n. cstns lon·
ginquns pa.l'ngcns. Não mo permitto o. purezn.
de minha. conscicncia, tmballmr pelo. immi~
gro.ção chineza, que ncho /tojo um mal mol'nl
para o Brazil, c quando sinto quo pura supprir do braços n Javo:l!'a, quo. tnnto dolles
ca.l'ece, temos no Japão JU.rtu. colheita, do
molhares e mnls rconomlcos trabalhadores.
Isto j:\ o •lisso no ministorlo das rolaçües
oxtoriorrs ; conflrmo·o pornnte o chefe do
Estado com n lealdado que costumo mnntor
parn com tod< s o espocmlmente pa:·a com
nquelles quo depositnm em mim sun confiança.
Conheço mais, Sr. Presitlento, qu~ no ,Congresso po.;so prestar molhares serv1ços a pntrin, pondo n minha actividade sempre no
Indo dos g1•andeo omponhos do sorvil·ll bem,
e verborando os excesssos pm·tam dtJ andem
pal'ti,·em e ns tenrlonclns de perturbação da.
ordom e·' do onlrnquecimento da força e do
prestigio das nu toridados constltuulns.
Nestes termos, o· consolo de que V. Ex.
não descobri ró. no meu acto, outro sentido,
osparo quo ordene minha prom)Jta retirada.
J~mnis serei encontrado, St•. PI'CSidento,
fórn do oxercicio regular e resp•.itoso das
leis, só miran:lo o bem do nossa potrm.
Snudo e l'l'nternhln.t.h~ Barao do Lmhw:o. »
parn lJLlll HU me Cllnhu~n qunll'nl, o Llnhltlll jiJiguun conJl:IIIQIL ~JLIUJIO~IItl UlllrOCIIr,
•
O mtm1ln~o pupulnr IJIIU, por ostm oi?IIJ'u.o ll~nr,torlnl
mo vo1n do Nor lnvullllilt~ 1 onaon~l'R•mo po1M, ~r. liovcrn:'l•
dor, doll{lrtH\rlhln riu 1nnutl'!I10r pruvonr;Uu~t o lntureNIIUII
qno 1111 miu llg1111111 no Htul uKt11r d;~ Hupnhllcn, u dnHMo
I~Mtnclu, n r/uu qu11ro1 c 11\l\nnn.r n Morvlr onm 1 ~o nnl!e v\MIIU
o mau ,, n mrQ1l du muuH pro,~:en\loros; tudo sncrlllcnndo
pnrn. 'Jihl J;aj~ nvnlin•lu cuu1 ju!llozn mui\ roonnhnchuento
por usK'L Ol'ltimn '' conllru•~·' mnn\fn11trulnu n\n1hL ngnr/1.
polns c\tlnrlii.ntJ nct\\'nH, quu nt~Jio reMirlo111.
~lrH{UIIIU,JUu uxcodur1\, ou o (ll'OmuUtl.Sr, Oovornntlor
/UI {olu 0••111 IJUO •lol'oi\I!Orlllll pt•opugnnrui •_I'Ug'nllllo mun
punsrLr•, po\11 on).lr/LUIIur.lmon~~~· dutJIIIL rog\ILO nhoncondrL
u qnn11! lllllll \lmltus, nn oxt11U11itn .a 01111 rhJUill!:lli nntu-

rn•.oiK nhl n lnrwut tl'tLCntl o .11rogrnmmn
..
I~

~cm

'

,uo on ro ·

do novn lliUi luctntl flllllt!cns.

Snmlo o ra•ntt•rnltlnlln,-•lJnrün lio J.. ndnrlo•.
A s, l~x. o Sr, nr. F:cluardo H.lbolro 1 Oovornndor tlo

Elitndo do Amnzonnll•
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Os SRs. Co&wo RooR:au&s, LEANDilO M;l.· Os SRs. COELHO llonmauEs, FnANCJsco M;~.
E ouTnos-Muito bem, muito bom.
CUADO 1-! OUTROS.- Muito oem, muitO bem.
O Sn. CosTA A?.EVJOoo- Continunroi na OSrt. CosTA Azrmmo-Penso, Sr, Proslden·
leitura em que venho ttlo Jilclhnonte comi· te, aclmr-se multo ndinntndn n hora, para
que continue.,,
nhnn,lo (lendo):
0 SR. GOMES DE CASTRO- Agora convem
que vit por denntc.
O Srt, CosTA AzEVEDo-Pois continuarei: e
« Missiio cspoclnl do Brnzi 1 nn China- no desalinho se firmarão outros Incidentes dn
Kong-Kong, 17 deju!l1o tio 18D4,
missiio e dns ct·i~icns que provocam nquelles
Sr. ministro- Recebi esta mnnhii um te· quo, mo enxergam vosga.mente,
Jegrnmma, (li) em solução no que ontc·hon· Do quantoj~ dl"e dever·se-ilaconcluir que
tom dirigi ii. S. Ex. o Sr. Presidente da Ro- o menos cnlpn.do do insuccesso da. missão ÍL
publicn, solicitando minha oxonernçiio, de Chinn, ó ,justamente aquelle que se vô Jbrministro destl'l missio, afim do cumprir, o çndo n fnlinr; quando o verd~tdelro culpado,
mandato popular 1loscidodiios activos doEs- o mais o talvez unico culpado, o governo do
!ILde do Amnzonns, que colloca. me no Con- St•. M!Lrechal Florinno Peixoto, passa. sem
gresso Federal como Senador da Republica reparo; pelo O Pai: que :ctJc~-mo, pelo redos Estados Unidos do Brnzil.
proscntnute do E•plrito Santo, n~ outra casa,
Esse telegrnmma foi hontem expedido.
o St•. Torqun.to Mol'oirn.!
Agradecendo n promptidiio com que fui
~Inis so nccentun a injustiça snben,lo-se que
nttendldo pelo Exm. Sr. Presidente, hoje por vezcs,como já. a.ntes o disse o hoje repito,
flz entrega, como V. Ex. o determinou, no provoqu<li som t•esultudo ordens de se me perSr. Dr. Dorio Galviio, do archivo desta mittir o.gir sem o concur::;o do collega., quo
missão, e dos da primeira que vein. 11 China não chpgn.va..
c do consulado de shanghoz os qunes foram-me No entretanto, me não esqueci do desbravar
entregue• pelo consul de Portugal naquelln. as difficuldadcs que poderiam surgir quando n
mis;ão definitivamente tivesse de funcclonnr.
cidade.
Terminando pois, minha sujeição no Minis- E" assim quo tratei de tres questões e'peterlo das Relações Exteriores, entro em ou· cines, umo. pcl"nnte o govel'no c ns duas ou..
tros deveres, conscio do que não ora dado a trns, officlosnmenta de pet•meio o consul porquem quer que fosso fazer mais do que fiz, tugucz em Ca.nUlo, com o Vice· Rei, nessa. ca...
que nada foi cm relação no muito que devo· pita!, do sul do. China.
ria a missão cumprir, porque não dependeu Perante o governo relativamente ao modo
ele mim >ó n execuçiío da• insl!•ucções que porque ncceitnria n ml~são sua nprescnt~ção
lhe estii,, dndns.
ao imperador, porque e assumpto de nttrttos,
Aos brozileiros quc,nnciosnmente, esperam algumas vezes tendo tt•azido serias ditnculda·
braços pa.rn. sn.l va.r ns sua.s ln. vouras e intlus- dos. E, tanto que, nas instruc1;ües, nlludindo·
trlas, e me censurarem de não haver facili· se no assumpto,so deixava. a. responsabilidade
todo esso. immigrnçilo desejada, não obstante nos ministl'OS que, iL sua. vez, podinm discoro. minha 1lomorn. nestn.s Jmro.g-c..ns por t~Lut'l d!Lr.
O go,·erno depois do muito instivlo c ha. ..
tempo, tr.rci de produzir·, do ma.neil'll corre·
cta., as causas 1lostc filcto. V. Ex. S!Llle bom VCil'~O cltamado IL nttençiio do primeiro mi·
quü.o Impertinente me tor•nei nn 11ucstií.n; o nistro d1L missü.o pai'IL um llrti;.{o do Lu Tump
m~tls sei eu que. si t'o:'lsem n.ttendidas ns ob· qun tratou do pl'ocellimento do ministro inservaçõcs por mim suggerhlns. o que me tol'· glez tm• o.nnuido u. set• sua rocepçllo nü.o no
no.va.m, sem duvidn., t~ncommodo uo govei'JlO, palucio,m!lS om um ltiosque ou fila do mesmo
outra seria o. situaçiio om refet•encin ti lm· palnclo, decldio quo niio ftzesse·se questiio
sobre isto, afim de niio se prejudicar o 11m da
mlgr.>ção,
Rocolho·me, pois, Sr. Ministro, à pn\ria que missü.o.
As outras questões mnis graves flcnrnm,niio
eStremecemo!!, ti•a.nquitlo, sem temei' ccnsu ..
oOlcln.lmento,
lLSsontndus, mas conhecídns :
rns justas.
são "'que concet•nem à validado do tratado
Saude e t'raternldnde.- flarno do Lwla,.io, de 1882 c ti irro•ponsnbilidnde do governo
A' S. Ex. OS1•, Ministro das llelaçües Ex· brnzilolro dns despozas pela repatrin1;iio dos
immigrantes chineozes.
tcrlor·es. »
o g-o,•erno chltwz nisto nccodo.
E' cel'to, Sr. Presidente, que molhot fôro.
quo tivesse tr1~t1ulo, nlndn. que camnrn.t•iu.{11) Orttnnrlo H.llr\'lor~ rlo Colll,t:rn.~IIO, Jlrn11lohmtr1, CMI• motito, com o p1•incipe Li Hing Chn.ng em
corltj•VHII oxnnurn-c1in, l•:nt~rtJ.\'IL!l IIL'Chlvot S••crw Lnn ..
dtu.i um qunrtoi.-:O.Jinlll~ro ~xtorlur,-t8U1-Julho-1ll, Tietsin, destes assumptos, om logar de o
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bnver feito com o h•miio Vice-Rol cm Cantiio, roiaçiio ó. mesma revolta. Esporava a discusNiio o fiz porque ton•lo deixado Shonghoi nos são desse p••ojecto tia Camnra que lho queria
fins de novembro <lo 1803, para evitar as fl•zer 1t dadlva do 200:000$ para do cRpaço
continuas indagações, quo por intormodio do u.nnlysur o que silo esses servi~~os: niio tovo
Tuutai daquoiin c!<lade, fotzia esse principo, isso porum, togar.
tl(L ópocn. em que a missiio scguil'iu. para
Essa dadi va <lo pois do t•elatorio da ComPeltlm, nü.o voltei a elln. mn.ls sinüo em agosto missão de l''iD!U1ças CJUC considera o orçado seguinte nnno, P'l'à ali i tornar o paquete mento da despe"' do Minlstorio <I <L Fuzonda,
que mo conduziu ó. Enropa, visto corno a seria urn verdadeiro assalto no Thosouro lia
poste negra que assolou Hong Kong, onde mo União, j<\ cxhausto paios osbnnjamentos do
detive, por mais tempo, tornou impossi vo! Govei'Do ultimo.
aos paquetes recebet• da!l! passageiros.
OStt. PIRES J'rmnEmA-Pols apczar fulla·
Por ultimo, Sr. Presidente, em rel•çiio aos roi dofondondo o projecto: V. Ex o veri•.
serviços que deixei do executar, devo dizet•
0 SR. COSTA AZEVEDO-Em tal caso, V. Ex.
que, duas causas actuaram poderosamente,
A primeira a deapreoccupaçao <lo governo fldlnt•ó. contra si mesmo.
sobre n. Missão, deixando-apor culpa :ma, sem
0 Slt. PmEs FERREIH.\-NO juizo do honpoder funccionar; o n segunda a revolta do 6 rado Senador.
do setembro, ·que lambem no Oriente, mo- 0 Slt. COSTA AZNVEDO-E desde j1í mo com·
tivou sét•ins approlwmiles d:~ cstabilidnoJo das prometto
a lbe o1forecm• reparo> ao discurso
instituições republicanas nos sentimentos da que proferir,
guiando-mó pelo que, aqui,
população brazileira.
V. Ex. disse em outro seMtido.
Agora. que tenho deaenrolodo a historia,
No entretanto, ouso pôr preoente ao oscla·
nos seus traços sornes e pontos principaos,
dn. mlssüo de que rui enc[Lrregado, e se con- recido ospi rito do distincto Senador, a opinião
cebo o valor 1lu• sc<·viços que ao paiz prestei unanimo das tres commissõcs que toram de
nosso periodo, poderei conff•ontai-os corn oa p>recer contmrio ao tal pt•ojecto torpe<lo.
prestados pelo almirante do CougroS<o, pnt•a 0 SR, PlltES FERIUOIRA-Perdoe ; COU do
bom res1Jtar a injustiça que flzoram meu• uma dessas commissücs e ossignci-mo vencido.
nggressores que mo obt•!garam a vil' ó. tri0 Slt. COSTA AZEVEDO-E' corto ; rcconBi·
buna tratar do nssumpto.
Corra, consogu!ntemonto a rosponsabili- dcrou suas opiniüos do armo proxirno tlnilo,
Voltando 1t0 assumpto. O honrado Senador
do~o do mais que diga contra esse alm!rllnto.por canta. do O t ai.:, principalmente, pelo Es~tdo de Santa Catharina q uo, ;ompre
Já vimos o valor dos serviços na tomada do tanto eleva os serviços do almirante do ConAquidaban, unlco navio da rebeldia do que se gresso, o nos lemiJI•ou n. historio. do o!lo dtJ Coapossou depois de abandonado, a caquadra da lombo, nü.o tcrit já visto n deprcs:~ i o iln colega!idlldo; pretendendo vencei-o em com- lumnn. ba.rometrica registra.tlora de.sse:; BCI'·
bate.
viços 1
A sombra suo, poróm,bastou para que foase Registra ella ncaso, algum. outro serviço
vencido, na phrase do orgão republicano digno de apreço, depois dos que alie prestou
O Pc1i.:,
no Pn.l'D guay 1
N<1o, Sr. Prosidcnto, o nlmirantu do ConTem assim tilo gmndo mer!to, cm (oito,
que roalco a estatura do almirante Jeronymo gresso,embora brnvo,e disto dou testemunho,
Gonçalves 1 Nüo do c01•to.
porque ainda que muito distanciado delle ~m
A pretendidudominaçiioda fortaleza 1loWil· cm·M~em ,sei o que é a bravura, não salientou·
lcgalgnon contribuo para isso 1 Vol-o-hornos ao ""'irn durante a revolta.
em pouco,
0 SR, ESTEVES JUN!On_;;,Ji, foi meio caTombem soro factor dessa oatatura a for- minho anilado para a victorta da esquadro.
mação ou organisaçilo dessa esquadra que legal a valentia do almirante.
teve soas inslgn!as e tanto deu <la !altar, joO Sn. CosTA AzEmoo- Quizora que· tal
mals bavondo-so batido 1
valentia se houvesse manilestndo no priCumpro aboi•dar estas quoatõos.
meiro acto; no cumprimento das ot•dens do
O SR. EsTEVES JuNIOR-Tomos a quostilo governo legal, ó. ·quem dovorcinndo-so da
do ovo elo Colombo. Depois ora tiicil tcdos col- suas alfe!çiles, vinha eaao almirante servir.
Jooarcm·n'o de pé; antes n!nguorn o fazia.
Como se houvo oito qu•m·lo tendo tido
O SR. CosTA AzEvmno-Deacanco o distlncoo ordens do se apo&inr do commando da fortnSenadot' que fl•ll•·nos do ovo do Colo>ubo; 1CZI1 do Wiliogaignon, alli foi ussurnfr a aubel do bem necontuar meu juizo sobre os ser· tm•idndo o daill regressou, ~em as armas com
viços do a!m!ranto do Congresso durante, que nessa fort1do~a ontró.m 1
~ntes e depois da revolta de sotombro, em
VeJa o Senado,
'
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Lulz de Azevedo Cadaval e os I" tllnentes
Joiio Soares Dutt•a o Sobnstiilo Gulllobol.
Recebidos estes senhot'"' pelo I" tenente
Sylvio Polllco, dcclu.rou·Ibo o Sr. Joronymo
Gonçuivcs que ln, de ordem do governo assumit• o com mando da fortaleza e que os omclnes que o acompanhavam substituit•iam a
otllcinlidnde que nlll se achava de serviço.
O tenente Sylvio reniu immcdlatamento os
dessr~ commissUo.
Deodo logo, poder·so-hla appllcnt• a historia seus omcines particlpou•lllcs 9uc ia cnh·ooar
do ovo rio Colombo, lembrada. ha pouco pelo o comnumdo da fortaleza ao contra-almiranta
c estes acccdcram. Restava agora dar conhedlstlncto Sonndor por Santa Catnarina.
cimento dessa occurrencla ó guarniçilo.
O Sn. EsT&VBS JUN!OR 1là um aparte.
Dado o toque do reunir, esta formou promO Sn. CosTA AzEVEDO- Tomo nota do ptamcnto, e o tenente Sylvio declarou-lhe que
quo ouvir e nppliquo sua historia.
m::aba~·a da passar o commanrlo ao contra·cJlmi..
O ll!mlranto do Congresso, foi iiquella for- rlmte Jeronymo Gonçalves, nomeado pelo go.
tp.leím. com outros o.u::cilinres, assumiu o com· verno pnm substituir-o.
mnn,lo, recohendo-o do te' tenente Sylvio, 01L g-uarnição, mal ouviu esta declnrnÇ"lo,
e... pouco derois o obriKarn.m a retirar-se <lestaca·so um I• sargonto e, dlrigfndo·se ao
deixando om miíoe revoltosas, as o.t•mas que St•. Goncal ves. doclnm·lbe em termos positiJoviLru., assignn.ndo a declnraciio do facto.
vos que os camaradas não reconheciam como
E' quanto so disse ao tempo.
commandante soniio o tenente Sylvio e i>lliO SR. EsTEVES JUNton - Não seria com- ma·o a guc ~·e retire.
.Julgnndo·so desrespeitado, . o contra-almibinado pelos proprlos otllclncs dn fortaleza 1
ran to reprebondo energicamente o rot~rido
O Sn. CosTA. AzEVEDO- Pod~ ser que s~m. sargento, qu~ aem demorn.,lnnçn. mii.o de uma.
Pouco isto, porém, influe pa!'lt llS dcduçues arma
o n npontn contra e!lo.
a que quet•o chognr.
A
bordo,
costumamos prestar homenagem a
A' ínt!mnçii.o de JLbt•ir mito do comrna.ndo valentia, .s"jiL mesmo praticat!a pelo nosso
recebitlo, o deixn.ndo ns n.l'mas, subscrovor dee é com prazer que registro a colma
c!f<rnçào do tanta ousndin, outros n procede· cinimigo,
o
Sllngue
de que por essa occnsíiio deu
riam com mais cot•recçiío: dentro os quaos provas o Sr.fl'ioJoronymo
Gonçalves.
t'O~O o obsequio de mo con<ldernt•om.
.
A' vi;tn da attitude da guarni1;iio, o tenente
Pnrn sot• ftcllorol a histot•m quo corre lm· Sylvlo fez ver ao Sr, Gonçalves que niio er,,m
pressn., sem contestação n1gttml1!
os ofllcbes nem elle que se oppunbom 4 orO SR. Esrmvtcs Ju:-~ton-Quern a escreveu 1 dem do governo. Entiio, o 1' sargento exigiu
O SR. CosTA. M.Evmoo- Ntlo sol do nome; dos enviados do mnrccltnl a entrega das espadas e dns ~ornais armas que levaram commas so Uiz tcsto!llunhn. doij succos~os,
No § 10" Jcst.o livro (most'''"'do) t•efcrente sigo.
O contro·nlmironto aindiL qulz rcngir, mas,
aos .Bombttrdcioll, png. 76 e seguir1teS o.chn.-se
obrigado
~olns circumstaneiiLS, nii.o tevo reo que passo~ !<ir. (lunrlo):
rnedio sonuo submetter-se ó. intimação o· ontroga.t• ns suas nrmns.
Quorondo salvaguardat• o seu procedimento
«Nessa mesma tardo, vimos atracar ú for- e o dos officiaes, o commnndante d11 fortaleza
taleza do Willegaignon umn lancha que exigiu do St•, Gonçalves e dos seus eompntt•uziiL lçnd11 11 IJandoir·n nacional. A' vista d:t nhoii-os quo nsslgnussem uma. dcclurnção Bll•
noutrnlidndo do Sr. Snldnnlla. tanto os do liontundo ~ recusa d11 guarnkão e a entrega
terra como os rla osqun1\ra toleravam o tmnsl- das n.rmas, nssim como o compromisso 1le não
to peta b~ltiadns lanchas que estavam no sor- se emponharem mais cm uma expedição dnYiQI 1 duq ucllo nlm irn.u te, e pot• i::·so nen hurnn. quel!a ordem.
desconJlunçn. nos c:msou o tbcto do vermos • • o o • • • • • • • • • • • ' •• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
uma embarcação lltrncat• it Jtonte daquelln Dias depois, o tenente Sytvio mandou enpt•acn d11 guet'riL.
tragar a espada do Sr. Gononl ves ao nlmlA' nou to, como do costume, appa.r~eeu o. t•ante
que, por suo vez, R restituiu
bordo do Aquidlfúflrl o. enl'llldo do. W~!legal· a sou Saldanha,
dono,
fuzendo-n
ncompanhar de uma
gnon, quó foz a. segmnto cmnmumca~tlO:
cnt'ta, cujo texto bom se devo ovnliat• qual
Nnquol!a lnnchiL que tinh11mos visto, lnm t!evo tet• sido ! »
·
o chefe d11 esq nndt'IL rofot•rnndn Jeronymo
Goncntves o cnpltão de mM' o guorrn Bonjnmin do Cerq uelra Lima, o cnpltiio·tenonto

oôe-mo rundntnonto o cornçiio ter de expor
essa historia dcprimcnto da. cornmlssão do
·que esse nlrnh•n.nto ln. investido; o não souUo
íítzer vingur n mosmo. commi:;sü.o.
Seguramente. um me·~roso, como me confesso, enfrentado com a Lravuru. indomita do
nlmirnnte do Congresso, ou, St•. Presidente,
tot•in proocdido de modo di vcr>o, lnve>tido

I
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ro a que mo hn.vln. referido, e S. Ex.
nii.o buscou meios de contrnrlar minhas
ussogurnçõcs, quo o collocnm csqnet•damonto nr~ hl•torla dos acontecimentos de
setembro <lo 180:!, ato quando recebeu esses
flLVoros do Congresso Nncional, sancclonndos
pelo Poder Exocuti vo.
Ainda é éeJ•to que outros cavnlholros con·
tlrmam o que dlsso·me, o oxpuz no Senado, o
honrado Sr. Dr•. Azevedo Sodré, cunMdu <lo
Sr. Numa do Rogo Macedo. Citarei do entre
outros um, do ma'or honorallilidade, conho·
cldo e respeita,lo, o Sr. Dr. Uygino de Mello,
advogado distincto no füro desta capital.
Ello póde dizer a quem o Inquira o que
sabe dos •ontimentos do Sr. .Jeronymo Gon·
ça.lvcs, ante.v de se llaMr cnqajado para·o StJI'•
viço dct lcyalldarlo, cm rolnçüo U. revolttt do
6 de setembro <lo 1803, o dus seus homens.
O que ouvirn desses projecto~ do S. Ex. de
comprar fl•zonda de café; dos conselhOs que
tivera de dever proilli'ir o serviço do pniz,
desde quando tão generosamente o r•ecompon·
sar•a o rcspostrL que dera, destoando de alllr·
motivas de haver sorvido ú.Iegalidade ,,d por
patriotismo,
Quanto digo, ouvirão os illustros e lronrndos compatriotas Sr•. conselheiro Marcondes, desembargador Trnjnno do Medeiros,
oscriviio dos feitos Pilmplona o outros mais.
Fataos 2oo:ooa~ esses que cllo espora! .•.
E' assim que, antes dn. vinda sua parn. o
serviço da legalidade o depois do recompen·
sado, o almirante do Congresso, disse niio ter
sido fu.vora.vot a osso governo, não o ter sor·
vido por e!feito do patriotismo!
Abordarei agora a ultima questão, a rofe·
rente à. organi>nçiio da csquadr•a d., legal!·
dnde, considerada como serviço de mór valia.
Póde osso serviço ser !ovado >I conta do
n.lmirnnte do Congresso 1 ·
Sei quo niio: mas nilo posso agom dar a
prova disso, muito embora em tempo pro·
curasse obtel·n, o o Sonndo sabe disto,
Em uma ordem do dia do commandante do
Districto Militar de Pernambuco >i ópoctL, o
SJ•, general Leito <lo Castro, onde ollo declara. tot• sido o ol'gaui:indor flcssa e.!squo.rlra,
quando u ontre~nndo no n.lmlrante do CongJ•esso; e por tal fucto elogiou o mesmo almi·
rnnto e no contr>Htlmirunto Sr. Gonçalves
Duarte, pelo auxilio quo delles recebeu para
o tlm alctLnçndo.
..
O Sn. EDUAilDO·WANDitNICOLr;-No folheto
que OSCI'CVOU UCU•SO COIDO, Ol'guni,ador Ull OS•
..
que mo havia equivocado {a:cndo-llta tat occu .. qundru Ioga!.
saçtro,
O Sn. CosTA AzEVEDO- Essa ordem do dia,
Co1•to é mala, Sr. Presidente, que vol- que deve uohar.so por cópia orchi vada nu
tei à cr~rgn o disse quem era o cava! hei- l!epartlçiio do Ajudante·Goneral, foi objecto

Ahl esta como desobr·igou.se do seus de·
veres no primo1ro neto em quo ln cl:t1• !11'rhns.
do suas chsposiçúos em JiLVOI' dn lj•go.lidado, o
então chelll do esquadra ro!ormado, Sr. Jo·
ronymo Francisco Gonr;alves 1•••
Fosse eu o oommisslonndo para aquella
cmpr·c:a, ou todos teriam !lendo sclontes do
alli estar, sendo obedecido, ou que u mo1•to
me havia sorprondldo em !neta contra o. in·
subordinação,
Nenhum melo termo. Minhas n1•mos só
SC!'iam tomadas quando morto.
0 Sn. ESTEVE> JUNIOR-Si V. Ex. ti vosso
sido acompanhado pelos subalternos no mo·
nos, no dia 15 de novembro de !880, dovm•ia
haver no menos n.lgum sangue.
O Sn. CPSTA AzEVEDO-Si então estivesse
rom offlciaes em comrnnndo, ou seria obede·
cldo, ou teria feito tudo para traze!' a obo<li·
encla; atl pel-os J~rn de acçiio.
O Sn. Esnv~:s JuNJon.-Qucro dizer que
esteve sosinho, porque não o quize1•am ncom·
panha!' e dnhi aquolle fogo que V. Ex. fez,
quando. se acompnnhndo, podorin te1• havido
multo fogo e muito sanguu.
0 Sn. COSTA AZEVEDo-Nada flz no desojnr
faze1• de mais: tr11zor• á obodienciu um gene·
rat revoltoso.
Appllque o <listlncto Senador que veio de
me dar o aparto a historia que relembra,
desse dia momornvel, ao facto havido em
Willegainon, o diga em reservas; nehn. que
teria eu seguido o mesmo programma que
observou aqueJJe á quem dedicou 'u" reminiscencla da ovo de Colombo.
Esse pr•og•nmma tovo por fundamento, n[o
a dedicação da alma, ú legalidade; a legali·
dado era servida por umas tantasconvonicn·
elas de momento e rio futuro. Dahl o haver
desertado desse chefe a sua natural bravura.
Si cllo sentia amores pela revolta! ••
E' certo, Sr. Presidente, este liteto. Já ha
tempos eu declinei um nome hon~·ado, um cn
vnthelro incapaz do esqueceJ• a verdade, que
ouvira. do Sr. Jer•onymo Gonçalves npplausos
nos horoes da revolta do sctombr'O, o sovéras
accusnçõos no dcspotn Sr. Florlano Peixoto,
então no poder: docllnoi·lho o nome como
prova de que S. Ex. fora servir a r•cvoltn
como engajado e niio por amor da pntrln.
Certo é lambem. que, por hn.vcr outro ca·
Valbeiro de ldentico nome, o Sr·. Dr. Sodrà
•lc Azevedo, pela Imprensa dito que. jn.mnis
fllllara·me <lesse servidor da legalidndc, o
ató porque mo niio conhecia, o Sr•. .Jeronymo
Gonçalves ncudlo pressur•oso para oi!zer q uc,. ..
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do um roquor·imenio mou pnra obtol·a, o a
. Mesa do Senado se compromotteu n solicitnl·a,
afim do n fuzor pr·esonto, isto se dando voo
porn. um moz, sem resultlulo algum!
O que, St•, Pt•esi!lento, ter~ motivn!lo essa
do mora 'I
Nito obstante, n falta dosso documento, que
provaria min 111.1. n.sserçiio, todos que conhecem
dos factos '"bem que niio coube ao almirante
do Congresso cs~o se1•viço, não podendo, porto.ntu, vuler-lhc tal Ol"ganlmçli.o para. olcvn.r
a coiumnn bnromctrlcn em •eu favor. S. Ex.
niio tem osso serviço n nliegor.
Sr. Presidente, roubei jil muito do tempo
que o Senado precisa paro seus tt•abnihos.
As questões quo venho do Jhrit• provam que
n propo•içiio dn Cornnra dos Srs. Deputados,
que JiLz dndiva do 200:000$, por esses nliogudos serviço..;, consr.rnngidlLmento pro-11m1os

Por primeiro vez, depois do ndvonto da
Ropublica, encontmndo·mo com S. Ex. quando
mo J'ui npresentnt• no ltamarnty, nJim de
fitllnr•·lho sobro n mis,üo quo ia confiar li
minha icai<lw'e, no Colesto Importo, dollo ro·
cebi ntten<;ões tontas quosorprehonrleram-me.
Real monto n gentileza com que manifestava
sua confiança c sua ndmirnçiio úquello, de
quem justas queixa~~· podia cspcrw·, rentleram·
me de todo e agradecido.
Na segundo e ultima vez, no procurnl·o
afim rlc que désse suas ordens em referencia
iL missão, obrigou-mo S. gx. a. lhe 1leixar ,
uma J•ecommendnçiio no cumprimento da
quni pretendia demonstrar seu agradecimento pol' te1• acceitndo o convite de sor chefe
dessa. missüo.
Pedi, por isso, o só assim poderia fnzer·lhe
um podido, que désse emprego n. um amigo,
pelo almir·nntc do Congresso, não é justa. nn altura do seus mcritos,
U~! SI!. SE>IADOR- Foi nomeado!
O mou iiiustro amigo t'C9rcsontnnte do
Pi:mhy, quo ~rometto rLindn defon!lcr cS'a O SR. Cosn AZEVEDO- Niio; não foi no-'
dadlvn, !ova j11 om divida, que mo devora meado, o que deu-me lo6rar o. lho escrever,
pagar, quanto expendi contra toes serviços, sentindo vul·o esquecido de manter sua papn1•a timr·lhes n procedencin quando d•s· lavra compromettidn.
cutii·n de no1·o. Fiz·lhe um serviço adinn· Sei qun n to S. Ex, respeito vo o meu raracter,
tnndo n contrnrlododo,
quer r~tllnndo a pessoas serias, quer esqueO Sr<, Pmlls Frml\EmA- Muito obt•igado. cendo·se tio meus nrrebatnmontos olllcines.
Nüo ha muitos dins. pela imprensa, o il•
O SR. COSTA AZI~VEDO - Discutil·a·hei
lustrada Sr. Dr. Sei'Zedello Corrêa contou in·
jgualmcnto ...
sistencias do Marechal Florlano Peixoto pa1•a
O SR. Pmr·:s Fl:nREmA- Jit a tem dis- quo Jbsso eu o ministro incumbido dn missiio
cutido.
quo bem ncortn•lnmente déra-se no Barão do
0 Srt. COSTA AZEVEDO-,,. mn.s irei mais ltio Bt•nnco.
do J\•ontc, com n intclligencin que póde ter n Dnbi, o convicçiio do quo mal procederia
CXPI'Cí:!SÜ.n pal'a todo.~ os ef{eitos, que S. Ex. si, som motivos de alta vnlin, me collocnsse
por emendo enxertou no projecto de lei de advor·so à S. Ex.
180·1, n.utoristtndo a l'evcrtor ú. activitlnde o
Ató o meu regresso á pa.tl'io., vne fazer um
sou prote;.ri1lo, esse llel'Óe qne, só pela :;ombra
anno,
achn.vn.-mu uns melhores disfo:)ir,ões de
do sun. esquadra. ·ceuc:ct' n. revolta!
apoiar seu~. actos. E' certo que ma os conhe·
O Pai:, orgiío do eminente ropnblica.no Sr. cia, por fi.l.lto. de segurg,s lntbt•mnçües.
Quintino Bocayuvo, que me rclevnt•iL doclli'' cer·to tombem quo tom i que se lonçnsso
nur·lho o nome, o o r.u;o parn. hont·ar·me. c
o Sr. Torquato Mm·eirn, deputado pelo Espi- em cxces:lOS dennto do. resistencin. dos ravol·
l'ito·Stmto, tJÜ.o l'Oioponsavois por qu11.nto dit!:ID tosos da setembro. Pt•ovn •lesto sentimento
desse horóo, de)idc quu o envolveram nu. os~·, no otncio om quo nccnsel seu tol(.WI
quostiio d~ em b:tixnrla ~Chino, Fallando ri essa gt•amm~ ( 1·~). nnnunciando-mo o triut!lplrdl
. ~o JI~J:~ A
emlm.ixrtdn., nüo potliu., pois, esquccel'·me do du. legal ídad~.
o\\1i)
om-'tivuo
mesmo horóe.
.
'Juh
tl'~fllllll'l i oqmor
E, sobro cllo, no.da mais.
•• P. ·w·t~ olnJij'Jorr ,O'J:ll10
Antes, Sr. Presidente; rio sentar-mo preciso lt21tt,vol1• "'~''l'''"l"'j'i>\'l~lJ!roo;\VJ'nri•,A~,~·~!"'<
t tJrfú''
.,,.. 111'storr' Lr I' I rnento mlrlltn.s l'jj(nnõos furtlllll:n~t 11 01\V li~. 'l},ll \olt!l'l,ít_l re~11 }.:d'.nnh:
l un.
;
Jge ra
·•
"com
11118,.uu ChinaV\Io:. AM~~~r~l.t~·~~r~1 oh~Jft.0rM1 ~1~}J. 0 l_!P
ô ex-Vico·Prcsidonto, Sr. l'IOI'iano i~el'\i;Gi/Kl.lll"'
tnrtiOl>.o
eolorJtup
JJ~tl>ll!,omf
xottJ, qu~ n. morto tü.o cedo l'Oubou-o ó. fu1n111n. ~.~f111Z"ci .u ,a·)'[lli';<~'l'J'c1"?.1Í ~o~i.tJ;mn.te~Y,P. ~oh ·rmnq
{l aos tlllllgos.
Innn 'lUP ühJ;hilliH)l;Jii__6...,Hoiva•J!J HJJ98 P.Ob oJat
Vor-sc-hu. quo .mlnhn. posição jt~nu;J~ 1 fQi 1 Jl ;.:ioq HlfHI~iJ ~o:.~ ; JJíuo~. nw J1hn•ml .iJ'JO[{ o~
orlcntndn por nnt1 pntlllns possoncs, .!llqo\!'~1!1:>1\ 1~"'' IIUil'"•''!J'il'l'oll>llollnoDIII 'hUi\lloflldtl il!lll!lilllll'
desse notu.vcl bl'!lzileit·o.
foltn11 pulu ohole~,
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PRRSO n ler""" ameio (/"'ulo):

« Missiio Espocinl do Brazil na China. HongKong, 20 do marco de 180·1.
Sr. Ministro- Confirmo o telogramma que
venho do, a v. Ex., dirigir nos seguintes
termos:
c Folgo mullo noticio tclegmmma hontem.
Fiz publicar. Sclente resoluciio tomada ácerco
mi.ssiio.»

Realmente, Sr. Ministro, sentia-me acabrunhado desde o momento em que li, em
jornnes de lolwhama, haver 'parte da esquadra de nossa patJ•ia se trnnsviarlo do devei'
de manter-se Uel ao governo cstabolecido.
Bem sabe o paiz intoll•o que eu não podia
slnão dcsnpprovnr tnl procedimento, e nem
deixei de para ahi mnnifestnr-me, lastimando
q uc. amigos a quem ou Jm via dado bons exemplos de disciplino o do respeito ús leis, se
houvessem delles esquecido p11rn trazer it
pntria t" ntas desgraças, impossiveis de serem
reparadas.
E ó por isso que, posso, do cabeça erguida,
sem que se suspeite da integridade nobre de
meus sentimentos, enviar no chefe do Poder
Executivo do r.•iz, saudações pelo bem que a
elle fez, resist ndo á tentativa de forcai-o a
passar a administração a outro, som ser JeYado por um motivo legitimo.
Faro -ootos pam que, com a sa.tisfnçzio jnstn.
da victorJo. da lei, 'uro ,çc tcnltam p1·aticado
dcsneccssarios desforras.

Saude e traternidade.-Ba1'<l'o do Lada1'io.
A' S. Ex. o Sr. ministro e secretario das
relaçoes exteriores. »

drspondrra com migo o thosonro da Uniito, e
r.ilo mo durei pm· molestndo.

O JliLiz filra justiça intuira, nilo temendo
sou pt·onunciamcnto.
Jtegro,sando 1\ patrla: snbondo só entilo
por suas dobras •los ncontooimontos políticos
occorrido< cm minlm auaonci!L: e por atreito
da revolta naval: doa erros, dos crimes commettidos, muitos autorisarlos pelo procedimonto do governo, roproaontante ·no Senado
Fodornl rio Estado do Amnzonas, dever ora
esquecer attoncõcs: e poJo respeito li Constituição e ao amor do paiz, honrar o mandato.
0 Sn. FRANCISCO 1\o!AOIIADO - Em tiio boa
hora dado.
O Sn. CoSTA AZEVRDO.,. procurando reivindicar o prestigio da lei, principnlmento
pelo processo e punicüo dos autoridades que
se haviam toJ•nndo criminosos.
Foi ost11 dcliberncilo quo nlfnatoU·me rio

governo do mnrcchnl FJorh~ono Peixoto, e nii.o
o dcsaccordo em que nos mantivemos por er-

lclto de ideias contrnrins com que encaramos
a missão n China o a convenioncia do tratados com o Japão.
D'ahi ossos pedidos do informações, approvados pelo Senado, apenas até agora tendo
conseguido saber por officio do coronel Moreira. Cezo.r, ao !JOVCI·no, de que em Santa
Catharina, onde se acha desde abJ•il do 1894,
nenhum militar do mar e guerra tora fu·
zilado! ...
Sr. Presidente, à vista dessa indilferenca
do dover de se dar essas informações, tomo a
deliberacilo de niio deixar encerrar-se a presoute sessiio sem que da tribuna, que posso
occupar, Jitç~> conhocitlo o J•ol quo as mencione;
e delie o paiz saberá como criticar o governo
por tal indilferentismo, que demonstra receios
e desconhecimento do sua força e autoridade.
Havemos, afinalil ter provas de que o Bariio
do Batovy, os ot ciaes da armada Lorena o
Carvalho e tantas outras victimas, foram
assassinados por mandado dnquoilo coronel,
no mesmo ostadorle sou dcspottco e criminoso
domínio, quando jó. a revolta vencida! •••
A' historia não fultarão provas desses horrores que dão triste celebrl<lnde ao ultimo
governo militai• da Republica do Brnzil.
. .
.
Por hoJe, nada mais. Smto haver-mo csquo·
cido do devot• de não abusar· da attencão dos
)Ionrndos senadores o da . mesa, quo tom-se
mantido em suas cadeiras por tonto tempo
_
.
'
E,u lhes ngrndeco esta attençao.(Muoto bem,

Sr. Presidente, o omclo que venho de ler,
teve resposta extromamonto gentil: declnrndo-se-me quo mais uma vez eu revelara o
mou patriotismo pelo modo porque reprovei
a revolta.
A casa devo estar por demais fatigado do
ouvir-me (n<l'o ffpoicu/os oc•·aas) por tanto
tempo· cumpro dar termo n esta palestra.
'
Quero, portanto, crer que, mais sabidos os
successos que occoJ'I'eram durante o tempo
que fui ministro da missiio ó. China, fur-mo
hão justiça quantos estejam som polxilo. Esperar dos systomaticos aggrcssores, a confls- >~~wto bem,)
são dos seus desvios, é Jngenuidndo que niio Nlnguem mnls pedindo a pnlnvi'l1, encormo será levada em conta: continuem pois a ra-so a discussão, ficando· a votação adiada
dizerem que na~a fiz nesta missilo, que mal pela hora.
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1895

·O Sr. Pr<l•ldente designa pnra or-~
137·• sEssÃo mt 20 DE oUTunno DE 1805
dom do dl11 d~t sessilo seguinte :
·
Ptcsirlencia dos Srs, Jol1o Pedro (Vice-PresaVotnç-àa om 211. discussi'Lo 1ln proposlçtío rJn
dente), ..l!anoet l'ictorino (Presidente) e
Camnra dos Dcputn<los n. 83, fie 1805, que Joao Barual/10 ( 1" secr,ta>·lo)
nutol'Jsn. o Poder EXf:'cutlvo n. ubril• no cor_
.
rente exorc!cio no Minlstorio t.lns RelnçOes SUlDIARlO- .\UorL.lriL 1la scs~no- L~1tura~e
Exteriores o ct•orJito suprlementur do 10:500$ npprovn5:1o dn uo:1l-:- Pnr('coro!4.-;- DtRcuR~ao
ú. vot•bn. n ltlo nrt ao do. Joi n oea do 04 d
o vo~nçu.o dns rlldacçoos do" pro.t· cl01'4 do ~o ..
· ,.. ' "" d nndo n11. 2~ c 50, do JS05- Uiscul·.~o o t'O•
d
b 'd 18 n 5 •
ezom ro o

.., ;

2• dlscussiio da proposlçllo da mesma Cnmara n. 74, de W95, quo tlxll em 200:000~ n
quunt!11 d~vida no Almirante Jerouyino
Franc1~co Gouçalvos nos termos o pnrn. os
etrotto> do decroto n. 100, de 30 de julho de
1894;

Contlnuaçilo dn 3• discussão da proposição
da Cnmura dos Deputados n. 31, de ISU5,
que duchun. do livro oscolhn. do GO\'OI'Oo
ulém !lo outros cnrgos, que jfl o são poln Lc~
glslaçiio cm vigor u norueução do diroctoros
do Tllosouro, ipspootorcs tJn Allàndo,..,a. da
Cupitnl Fedet•nl o da Culxn tia Amortlznçiw
diroctot· dn Casa d~t Moeda, administrado 1• ~~~
lmpron•a N cionul e Diario Olflciat e director
da ltecu~odot•ia;
· Ju discussão do proJecto du SeoacJo n. 55,
de 1805, d 'termina q unes os netos quo não se
devem coustdcrur t•osoluçOes !Pgi•bllvos do
Congresso;
2• dlscussiio dns fli'Oposi•Oes da Cnmllr" dos
D
'
~
Jpulados:
N. 4!, do 189:i, ~ue garante n pensiío n•>e·
g'UI'lldU. (lúiO ll.l't.

3J do

I'HgU(IInlOU(Q R()pi'O-

n. 02 A, de 31 de outni.JI'O
do 1800, n D. Laur.,. Augustn de Morrtus, vi uva.
do thosourotro dn Esll·ad;t do Ferro tio Paulo
All'oUtiO, L.ulz Augusto do Mor,Jes, lnrJependento da o~rignçuo e>tabelecldll pelo§ !• do
nrt. 14 do mesmo ro~ulnrnonlo;
VIIdO

fJOl' decJ'tlttl

N. 42, de 1805, gnrnnto n pensão nssegu ..
t•ndn poln art. 31 •lo regulamento npprovudo
or doc>•oto n. 0·12 11, de 31 de outubro de
SOO n. DO, Rosn Sanches tio Sonztt Cul'noiro,
Anna dtl Aguhu• Prndo o 1'ho1·osu Angelica
do Somo., inrJort?ndento dn. ohrigução csta.IJa ..
lecidn pelo§ Jn do UI' L 14 do mesmo regula..
manto.

r

Lovnntn.-so a ses::ií.o ils 4 horn::1 da. tnrlle.

qnert'montn verbu.l do St•. Caolho llodrigU:l8 Uttnlt:.t no ntA.- Votnçiio dn mn.tcrlt'L cncer•
rncltL- 20. diiiCmlui.o dn. rrnp111\cito dn. Camnra.
dos Depti~::ulnll n. 7·1 do 18tt5- Dl:ieur~r~s dos
SrR. Piro11 Ferreira e 'coa ta A:zovedo- DiRcllrRo
n reqnerlmanto do Sr. Rnmiro Barcol!o!'lDiRCUslli~o do requl'rimonto-DJr;eurso do Sr. Viconto ~fncbndo-l~ncut•rnmo!Hn da discu"IIÜO o
a•od1•adn do rocJUOL'lmouto .. Continunçàn da
ri i~CIIH!)ii.n da propn11lç:i.o -Discurso o emendn.
do Sr. VicontB Machado- J•:ncorrnmonto d:~
dbcusl!ii..o o votnçii.o dn prop1sicito- 3r di~ei!B•
RÜo JtL proposiv:Lo da t;amnrn n. :H da 18\15 Dittcurso o emond;~ do Sr. Vicenl.l'l MnchndoDi~l!lll'iiO

o omt~ndn. do Sr. Rn.mh•o D:arcJtllull -

Addinmento dn. d!Rcus~iio - Loilnra drt um
oficio do tu 11ecretn.t'io da. Cnmnrn doK 0(!putados - Ot·Uem do din n. 30.

Ao melo-•lia, comparecem os 46 seguintes
Srs. Senadores: .loão Pedro, Joiio Barbalho,
J. catundu, Gustavo Richard, Joaquim Sat•mento, Francisco Machado, Costn. Azevcdo,Antonio Baena, Manoel Barata., Gomes de CaHtro,
Pires Ferreira., Cruz. Coelho Ro~rigues, NoguetraAccioly,João Cordeiro,Atmino Alfonso,
.José Bernardo, Oliveira Gaivão, Abdon Miloncz, Almeida B:trreto, João Neiva, Joaquim
Pornamhuco, Rego Mello, Leite c OiLicica,
Messias de Gusmão, Leandro Mnciei, Coelho
o Campos, Severino VIeira, Vi>·gillo Damnzio,
Ruy llnrbosn, Domingos Vicente, Gil Gouiort,
Manoel de Qucit•oz,Qumtino Bocayuva, Lapór,
Lopes Trovão, E. Wandenlwll,, C, OtLoni,
Leopoldo Bulhiles, Joaquim deSuuzo, Joaquim
Murtinho, Vicente Mactmdo, Esteves Junio•,
Julio Frota, Ramiro Bnrcellos o Pinheiro
Machado.
Abre-se a. sessiio.
E' lida, posta em discussão c som debate
approvada a acta da >essuo anterior.
..
Deixam de comparecer com causa part1c1·
padn os Srs. Justo Chormont. Corroo de
Araujo, Aristides Lobo, Gonçalves Chaves,
Paulo. Souza., Mornas BiLI'I'os, Campos Sulles,
Generoso Ponce, Aquilino do Am11rai. Rau·
tino Horn o Mthut• Abreu; e sem elia, os
Srs. Eugenio Amot•im e Rosa Junlot•,
o sn. 1• SEcRitTAuto d1i conta do scgulnto
EXPEDIENTE
omcios:
Do I" secretnrlo dn Camarn do Deputados,
do hontem, communtcnndo quo, cm scssiíq

Sonn.do V. VI
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<lo,d,la 26 dn corronte moz, aquella Cnmnra OSn. 2• SEO!\IITAT\IO 16 os seguintes
I'O.ieJtou os emendas do Senado o quo fOJ'llln
pnr este mantidas por 2/3 da votos, ,;, ru·
PARECERES
b1'\CilS 5 e 15da. proposiç»o dn mesm"' Ca.mn.ra.
N. 204-1895
quo fixa n despozn do MlnlstPrlo da Guor•·•
purn p oxorclcio do 1806, o npprovou a relaA Commlssito do Obras Publicas o Empt•ezas
tiva n rubrica 12.-lnteirado.
Privilegiadas tem presente a inrormnciio dndn
Dons <lo mesmo secretal'io o de i~unl dato, pelo
govor·no 11 reqnisiçilo do Sonnl/o sobre a
romcttondo us seguintes
proposlç•<oda Camora dos Oepubt•los, n. 20,
deste anno. e, tcn<lo pm• sua parto colligldo
PROPOSIÇÕES
outr·as informnçüeR, julgu.so ltnblllta!la a
.•mittir seu plrecei' dellnitivo sobre a maN. 95- 1895
teria,
Qunntoao nrt. 1" dn proposição que conO Congresso Nacional decreta :
cede iL Compnnhin Leopoldina urna prorog•Art. !." Flcn o Poder Exocut.i"V011llloi'isndo ciiodo prn?.O pat•n O pt•nlon~lliUento do Tl\ffill[
11 reverter ii 1" classe do ex orei to o tonou te d~ Santo E•luo.rdo o.tó Cncho~it•o do !tapereformado dn orm11 de onvallai•in Cal"!os Au· mll·lm:
E poto quo toei\ no nrt. 2" que substitue
gusto Cogoy.
Art. 2." Revogam-se as dl&posiçU.s em um prolongamento julgado dispensavel por
outro mais util e necesso..rio:
contl'flrlo.
.
Sobre lltnbos estas pontos,. :L ínfot•mnç<io do
Cnmarn dos Deputados, 28 de outubro do govet·no à quo ntTo ha imJnU)1ltJçr1o aluuma tt
1805.-FI'tWCI'sco de t1.<~sis Rosa c Silva pl'C• tir:c1'•,'ie. E na pnl'te cio tl.l'f.lgo quo envolvo
sidento. -Tlwma: Del{i11o, I" scorel.nrlo.- trunsacçiio com :L CornpnnhiJL Leopo/llinn. Pstà.
Jluyusto Tavanrs de Lura, (3'' servindo dA 211 osto. de nec.ot·da, o q_ue a commis~tio veritlcou,
secretnrio),-A' Commissiio de Marinha ~ Uma represeutoctto cont••a, da Cnmarn Mu'
Guet•ra.
nicipul do S. SebiiStil<o <lo Alto, nadn al/oga
que prevaleça conrra 11s dispo•içüos votml11s
N. 96 - 1895
peta C:~mnr11dos Deputados.
Ni1o auccedo o mesmo com o art. s~~, que
O Congresso Nacional resolve:
contém duas di•posições : 11 primelt•a dispõe
. Art. 1." Flcn roverllda, repartidamente, 6. que a cornpanhla levnril n e;troda rle Santo
VJUV~ e ftllms do f<<llccMo Marechal Viscon·'e Edmwdo Mé Bom .resu"le ftabll[Joan<L : a sedo Pelotas, a r·Hn>ilo que o i/lustre cilin<liio ~:unda Impõe a obrigad\o ue tnUill'r 11 0Sl11Çil0
percebia em vld·r pelos grandes serviços pres- ela Lngo pam um Jlonto froi)teiro ó. povoa~ao
tlttlo:; 1\ P11trla.

do

·

Paragmpho unico. A reversuo contnr-se-ha
da data do falleclmento do dito Mnreclutl.
Art. 2.u Revogam-se a~ disposi';ões cm
contl'flrlo.
Cnmara dos Deputadas. 28 do outubro de
18D5.-Ftcmcisco di! 4-t,.,•,o;is R()sa c :Sil-ca, pro.

sldente.-TIIoma: JJelfhw, ["

secre~trio.

rne~mo

nome.

Solwc u. tJrimrlm metlidn. informn. o Governo ne!)tCs tt!rmos: d drl.'im:ce.~.~nrlo, v1'..rto achar-

se em con.sttucçl1o YIO E:~pwito Sttn~o Hum Un/m
(dl'l"ea que, prtrlinclo t/11 Saulo J~',luardo, 'l)fld

wrmirwr uo Calçado. z>ns.-mnr/tJ cm (reuto uo
Bom Jesu.v..

A Comml.;siio nccrescentn qun, tendo n companhia coutJ•uct<ldo com o Govot•no p<lrtl IL
conlitl•ucçi1o de Jinltns_ tlctm·rnlnadns, parn.ns
quaes so lixou capital, niiu ó ltcito 110 E•tndo,
uma das pal'tC:~, imuôr. iL outl'l\, ':itllfl ouvil·n..
~~ obrlgur;ilo de constl'uir uma novn. hnhn., 1\lldicionn.l Us llUils coJH:essões,
A Cu.mu t•a dos Do pu tudos votnu n. l.l.i~pos\
çüo i> quo se ILI!ude •em consultai' o Ouvot•no
quo a julgiL dc.snocc:-snrin., o sem ouvh• a,
uutrn p:LI'tc nue (os tiL o. commL:líSÍ~o iufol'mU.1\n.)
niio tem fucilidadc• JII'I'O. tenta!' !L cotrstt·ueçii.o Indicada.
A se~tunon parte do art. :l• manr1a muthu•
a pst çüo <la Lngo por!). um ponto !\'outeiro
apovoação do nwsmo nome.
E~tt\ mmlu.nçu., 1nl01'mo. o Governo, tJ:I:iyimlo

Augwtto Tavare.o; rio L!JI'tl (::1 sor·víndo do 2"
secrotat"io.-A' Commis.sii~ do l"inançns.
Do Governador do Estado do Mar11nhão; •'e
15 do corrente moz, communicando que
tnO.l'COU o dia Ia do janeiro proxlmo viwlouro,
pnra renllsar-so naquelte E•tnrlo a olokão
[<aJ•a"!•reenchlu.ento da vaga de Sennd•Jl' pelo
mosm~t Estndo, existente no Senado Fedot•111.
-Inteirado,
Dn A>soeinciio Commorclal dn cidadn do Rio
Grande, de lO do corrente mez, coni\<L11do no
Senado l'odeJ•ul, par·n tomar n~t devld~t con>i·
dern~ilo, doze exem plnros de uma exposição
referente ao assum1•to mais impat•l.antu e quo
mois Interessa ilquollo Estado presentemente.
o abruulono diJ um trecho do tinha, ou
-A' Commioaiio de Finanças.
11

con:~cru-

...

I
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cçtro de mn ranwl do quatro a cinco hilomctJ'os,
impo!'W. em emhaJ•aço Jlara o t!'a{ego no pri·melro caso, o cm Qnus para a compan!ti(t no
,çsgundo, ,isto quo teJ•ict de afTdctuar as r.on-

auxilio sollcltnrlo pnr:t Ol'llar·lltos a misot'la,
tl do parecer. que a rcfc•rida pt•oposiçiio entra
nu ordem dos trnbailto;, o srja npprovada
pdo Sonndo •
.strucç"cs sem indcmni.wçao,
Salt1 das commlssões, 29 rlo outubro de
Accrosco que o. suppt•esíiii.o do umn. estrtção, 1895.Costa ,t;cvorlo,- Leopoldo llulltUes.
como a dn Lago, que funccionn ha muitos ao- -J. Joar;uim
de Sou~a.- Leito tJ Oilicica . nos, traz sempre grande pet•turbação em Ramiro Barcellos.
transacçOes e prejudlra Interesses ct•eados
em boa 1~, como bem aUegam em sua repre- A imprimir para· entrar 001 ordem dos
sentaçiío os interessados na conservaçiío da trabalhos.
o.ctual estação, A outra representação em
contrario das que pedem a mudança nada
N. 206- 1895
prova em contrario ás razões expostas.
A abertura de uma novo. estação em linlm trafegada niio pó·le ser objecto de um Rorlacçiio final do pt•ojecto do Senado, n. !\0
neto legislntlvo; dependo do governo e da rle 1805, quo regula a promoçiio dos Juizes do
empreza, unicas entidades om poslçiio do Tribunul Civil e Criminal.
bem t•econhecor as circumstancias IOClles e O Congresso Nacional resolve:
necessidades publlras quo reclamam a medi·
da. Observaçao, que se applica ó. outra ro· Art. I' As p1•ornoçõos na justiça local, no
presentação, lambem junta, em quo a Co.· Dislrlcto Federo!, se farão por antiguidade na
mara Municipal de Itapcruna pode lambem orclem blerarehica.
uma nova estar;iio em linha construido. o em Art. 2' Fica extensiva aos membros da
Côrte de Appellnção a dispesiçilo do art. 39
trafngo.
do
decreto n. 848 de li de outubro de 1890;
A informar;ão do governo lembra outra
constt•ucçiio, tambem exorbitante das abri· Art. 3' Ficam revogadas as disposições em
gaçües da companhia. ligando a estrada de contrario.
Santo Antonio de Padua á do Co.rangola, Sala das commissões, em 28 de outubro do
partindo de Mlracoma e passando pela Lage. 1895.-Gil Goulrtrt.-J. L. Coelho c Campos.
Mas, informações que a Commissão calhou, -Manoel Barata.
ouvin•lo a companhia que pelo Govot•no niio Fica sobre a Mesa para sor discutido na
fôt•a ouvida, a a i.tspccçií.o de um mnppa sossiio seguinte depois de publicado no Diario
juntou este parecer, indicam que se trata de do Congro.~so.
umtL linha •lo mais rio 30 ltilornctros, por ter· Comparece e assumo n presllencia o Sr. prel'enos nccidenln,rlos, e nílo parece n. commls·iio sidente.
quo SE"jn. licito impor á compu oh ia tal onl!S,
O Sr. Pires Forrara, pela ordem, requer
Jóra Inteiramente de seus c.mtraclos.
Em conclusão, a Co 1.missiLo ó do parecer dispensa d., Impressão no Diaria afim do sor
que, suppt•lmldo o nrt. 3", a proposição me- a redacção rlis mtida hoje.
Consultado o Senado, conce•lo a dlspon5".
rece n npprovuçiio do Senado.
O Sr. presidente di~ que opportunatttento
Rnln dus commlssõos,28de outub:o de 1895. ser~
discutida a redacção.
-C. R. Ottoni.-Antonio .Baena,- Joaquim
E'
lida, posta em d[,cussiio e som debato
Pernambuco.
approvada " redacção tina! do projecto do sena· lo n. 28 do 1805, que concede a cada uma
das filhas do Ur. Elyseu do Souza Martins
N. 205- 1895
O. D. Adelaide, Rita. Dolores, E.,ther o Lucia
do Souza Martins o. quantia do 40$000 mon·
A' Commlssão do Finnn.;ns, para. emitth• snes.
seu parecer, Jbl pt·esJnto u. IH'Oposlçiio !lu E' Ilda, posta em dt>cussiio e sem debate
CatntLt'a dos Deputa' los, n. 90, tio corrente nppt'OI'atia
a !'odaeçiío ftnnl do projecto do
anno, quo concedo a pensno nnnunl •lo I :2110$ Sena·to, n. 50
do 18\15, quo regula o. promo·
a D. !tosa da Cuulta e Silva, vluvtL do te· çiio dos Juizos do
Tribunal Civil o CriminaL
nento olo oxet•cito Alfr cdo Sll va.
A commis:sü.o, examinando os tlocumontos
O tõio•. Coelho Roth•l::nc•-Sr.
quo acompnnlH'Lill n. propo~h:fio da Co.mnra,
considornndo os inoxcedl veis set•viços pt•••s- Presidente, os Sent•dores que fazem parle d"
tndos pelo tenente Altrodo Silva, mot•to g-lo- Commissi\o Mixt:L resolveram, desrle sabbado,
riosamente em combate quando dolbDtltiL o potlit• ao Senado que a considerasse dissoiPoder legal monto constituido, e, consi lo- ri•la.
rttndo ainda que ó. vi uva o fllltos do tão leal Niio teve Jogot• esse requerimento no messct•vldor nilo devo a Naçilo recusar o pequeno mo dia, porque estava do;!gntldo ~ara a apre-
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sentncfio do t'elatorlo de um dos membros da
outt•a Cosa que tinha de vh•" esta.
Aindn. parn cil('J.(ILt'mos n occoJ'do com esse
distincto compa.nhoii•o, resolvemos adiar o
pedido de demi~siio, fltll umn. t:egundn confe·
roncla, que teve lagar hontem. Nesta rosol·
vemüil que nós o ol!o, nó• nqul o olle ltl., po·
di~ssemos a cndu. uma das Camarns que con·
aidernsso extinctn a Commlssão, P"la lneffica·
ela dos seus serviços, uttcstnda pelo resulta·
do q uo ellos teom tido na outra casa do Con·

Rolore·SO no que impu!tt um 11 vro anonymo
no nlmir1~nto Gonçalves, quando est.e, do OJ' ..
dom do Vlcc-Pt•osillcntc tlll Republka, foi i\
JiJrtnlezn tio Vill"guignon assumir o t•espectlvo

cammnndo.
O nobre Senadot• por Amar.cnas Iili por do·
m~tls iujusto subscrevendo um scmelhnnto
juizo, a respeito de um seu companhelto do
armas, cuja fó de onlcio dispensa ~uniquer
defesa roliltiv~.a esse incidente.
A versiio do que so passou naqueila praça
gre!Óso.
de ~uorru, tnl como é liJita no ttllu•lido pnm·
Requeiro, pois, a V. Ex. que consulte o pitleto, envolve tombem um ataque á hont'il
Sona1lo sobro se concede dispensa col!o~ti\'a do I' tenent" Sylvlo Pcllico; pois um olliclnl
aos seus membros que fazem PUI'te daquella ·'n. mnrinhn. que se torna. connivente corn pra·
commissiio, e que nito se uegarii.o a servil• no çml o ~nrg-entos, sob seu commn.ndo, cm urn ·
mesmo tr11 bailio, mns como commis:uio p1'0· movimento sedicioso que visn.\'a sob1'C tutlo
pri11 desta Ca>a e uilo mais como membros du nggJ•edir e des1•cspeit1Lr umn patrnto supeCo1nmisa.1o Mixta.
rior da nt•mndll, ó Indigno do pertencer li SUIL
classe.
Consultado, o Senado concede a dispen•a.
Quanto à lmportancin dns pnlnvrns pro·
forid:ts pelo orador na sossii~ do ·~~o pnsORDEM DO DiA
sa·lo. no que concrrno no pro,)ccto JIL rncn·
Votação om 2• discussão •'a proposição da
Gamara dos Deput~t~los n. sa, de 18U5, que
nut1lrisa o Pojt 01 • Executivo" n.bJ•il• no cm•rente oxercicio no ~·UnisteJ•io dns Rela~úes
Exteriores o credito snpplemontar do IQ:fJ00:1;
t\ verba n. 1 rio art. 3" da lei n. 200 de 24 rlÔ
dezembro de 1805.
E' approvada, 0 sendo adoptada pllllsa para
3" dlscuss[o.
ErlLrn. em 2 discussão, com o; pareceres d!LS
Commissõesde .Justiça c Legislação. de Mariuha e Guerra c de Finanças a propnslçiio
da Camarn dos Deputados, 11. 1 72do 1805. que
fixa em 200:000$ a. quantia ' evidn. ao u.lmirante Jeronymo Francisco Gonçulves,uos ter·
mos e pora os e!feltos do dec ·eto n. I00 do
30 de julho do lSQ.J.
1

O Sr. Pire .. Fera•eh•n entendo do
seu dever oppor algumas considerações ú in·
terprcta.cüo que procuram dnr a uma. phra.se
de que usou o orador, o nnn1l passad.o,qunn,lo
se discutia o ,Projecto roodmlttindo na armuda
o contra-almtrnnto Joronymo Gonç<Livos.
Sabe perfoltamonto ~ue a attitudo systema·
tica assumida com roillção no almirante Gon·
calvos obedece a uma paixão polil.ica, paixúo
essa quo levou os espiritos ti negação oston·
siva de factos incontestaveis como silo todos
os gloriosos precedente" do iliustro mtu•l·
nheiro.
E~sa voltemoncla n• accusnçilo formulada
contra um dos mais prestantes cidadiits deste
palz chegou no ponto do se lho attribuir um
procedimento monos correcto em con.iunctura
quo niio permlttia a um militar a ltcsitaçiio
no cumprimento do dever,

ciomuJo, que rnandnvn. rondmittil• no serviço
nctivo o contrn·nlmiranto Gonçalves, fuz.so
mister uma explieaçiio.
Nn. discussão desse projecto, o orarlor disso
o que const1L nos anmw,,. ; mn.s o Senado h1l de
lho fazer u justlç<L do acreditfLt' que, ontilo, o
orador o'tava convoncitlo de quo os officiaes
gonerues do mnt•lnhn., qu ndo lleRemtrn.rcn. ..
dos, ou om disponlb'lidude, só venciam o
soldo.
Depois do votado o projecto, no qunl apt'<l·
sentou uma ernenclo., que Jbi udoptudu., e
de to 1• utlla.nçn 1lo que o tompn só sei•iu. cuntado pnt·a uma nov• romt•tnn, é quo o ora·
dor foi lnlbt•mado, por ;ro>soa de tod<L cumpc·
tencia, que os omcíaes gonera.es du. ma.x·intm,
quando•m disponibilidade, tambom tinham
um torço da !P'tl.tiNcnçiio do commamlo.
convertido o pt•ojrcto cm lei, surgem as
dlfficuldades da' Contndoria e na Socrotnria
do Mfll'inltn o subsequentemente li consulta·
do o respeito o Poder Logislntivo,
Assim, a outra. CILSU. do Congresso, depCJi::~
ele hrtver exa.minn.clo cn.utelo~·o.rnonto o ussumpto. cm litce do todos os documentos o
lnformnçü.-,s, t•esolvcu que fossem concedi·
doo 200:000$ ao almirante Joronymo Gon·
çalves, ficando aS>im sati,fei to o que o anuo
ptLssudu tinltn-so votado,
_.
.
Vem o projecto pat'IL o Senn<lo •.. ontlo e tiO•
pu~nndo com um t•Jg,.t• MT"ame.:to visto.
o orutlor entra em consldot•açOos domomduo, coml•ntondo o pnrecot• da Commissilo ;
oxtrnnlttt que a lottm expressa da lei Hojr~
ll!torprcta•lll motliantu um tt•eclto de dlscur·
stl pt•olerldo na sua tliscussiio; desenvolvo o
ponto dr~ qucst[o relativo, no piLt'Cout• do
Conselho Nu vai, Jnvocndo com ta:nta convi·
cção pelo reiatot• da Comtni~ilo do Finanças.
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A somma de 200:000$ ó uma módia, adop·
tada na proposlr;ão que se discuto; o oS,_
mula, nccmpnnha.ndo a out1•o. mi.Sn. do COngres·
so, nüo f•~z mtLis do que ser colmronto com
um acto seu, acto lc~islatlvo, que pódo se:•,
n.lilLs, in vocndo pelo interessado Jlora.nto n.
justi~a ordinnrin, onm rio que se lho f'nçam
validos os dir·olt.os ndquiri<los cm virtudo do
urna lei.

-~.
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E"a recompensa de serviços prost.ndos il
patrla rl um est·mulo ao cumprimento do
devei'; c vem restLrcir os prejuízos resultantes das lnjus~rs prcteriçõos solfridns pelo
bt•avo n.lmirn.nto Gonç:1l vefl.
Lô um topico do parecer dn. Com missão,
cm que so fer~m dlrcct:.monto os melindres
do um bencmerito da patr•ia, insinuandolho a licçiio do um otncinl cxtrangorro,
quanrlo ha tantos e tantos exomplos do mais
ncr·ysolado patriotismo M hbtorla milit.nr• do
Brazil.
Nilo se trata de uma questiio de dinheiro
simplesmente. Um m:.rinheiro retirado do
~rrvic,·o activo de suo. classe foi chamado,
cm umn occlf.:iii.o díatc\1, n.sn.lvnr as instituições estabelecidas, e niio hesitou cm deixar
os seus commudos e a.rt•iscat• a sua vida para.
ncndir a esse appcllo feito aos seus sontimen·
tos ci vieos.
Ellc f'ol um dos victoriados freneticamcn·
te polos o<piritos drsas;ombrodos do pavor
que a rcvollr~ inspirava.
A Nação, por meio de seus rcpreaontantea,
congregados nn Camaro. dos Ocputados,achou
queer<L muito opportuno nccln.mnr, nos termos mais lisongorrrrs, quom se tinha porbtdo
com tanto. nbnegnc;ão. salvando ll!!Stc pn.1z o
principio da autoridade.
E sem quo o br•avo Almirante pedisse, a
representação nnciom~l resolveu recompe~snr
tão alevantados sel'VH;os. Paro. que se tm.pugnar hoje a8 consequcnc\a.s fot·~·osos 11csse
acto i ncombati I'Cl 1
Nilo se invoque o patriotismo de quem até
Jroje tem dado as mais brilhr•ntes pr•ovas de
umn. l'aru. dmlicação IL causo. do sun pntrin.
Nem ó logh:o apontai' uma quobru. desse B(l-0·
timcnto uo motlode so lazer VHiet• o sou di·
rei to.
Em torno da propo•i~iio, levantarnm·sc
nccusnçilos ao caractor do Almirante Oon·
çalvcs. Felizmente, a sua virla publica ó uma
longa carreira de feitos hcroicos e sorvlços
impnrtantes ; o niío ha. de ser um juizo
apaixonado que lhe rotiraril n confiança.. rc·
spoito e admlrnçüo ndqulddos no sero do
seu paiz.
·
O orador muito mais pmlorla ainda nrlrluzir
sobt•o o a...,sumpto, deixo., poróm, a tr·ibunn.,
po1• lucommodo de sr1Udo, aggravndo sel'io.JDontc pelo dobnto, esperando que o Senado
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saiba recompensar o morlto como um estimulo aos cs!brços do que tAnto precisa a do·
i~sa vigilante das instituições ropublicanus.
O St·. Omotn Azev<Hlo- Sr. Pro·
shlente, n. hora cstú. muito ade1ntnd1L o o pro·
vlmcnto que tonho do notas, para contesbtr
tanto quanto posssivcl n dl•curso do nobre
Senador que acrrb11 drJ ~clxara tribuna, prova
que preciso de mais tempo do que aq uollo de
que realmente posso dlspor,anm de completar
a exposição de minhas idóas relativamente a
qucs~1o que >e debate.
Mas, como ainda tomos, e relizmente, uma
3u discw:süo, cu desisto da 1nlavra agora, flea.ndo certo o Senado de que ncs::za 3~ discusl'iiO, com as notns desse discurso do honrado
Senarlor· que vem de sentar-se, hei de levar~
convicção de S. Ex. que tudo quanto 11issc
para dar es·a c;querda intcrpretaçiio ó. lei
tio que se trata,nãu encontrnrá base que por·
mitbt fiquem de pé seus argumentos
H.cser~·nnllo-me, pois, pa.ra a 311 discussão~
comprometto-mo a tomar entOo cm completo
desenvolvimento o nssumpto c sento-me.

O Sr. Rnmlro Dn••eellos dó as
razGes por que assignou o p!IJ'ecer dtL Commis:o:ão com restricçües. Niio tomou parte na.
confccçiio da lei, que fez reverter no quadro
da armada o Sr. Almirante Jeronymo Gon·
çalves, nem tem compromisso algum, resul·
tante de voto anterior, e podo por isso julgar
a questão livremente e sem paixão.
Ho. uma quest[o séria relativa a este pro·
jecto, e é que o. interpretnçiio a dar·sc {i lel
di vide os dous l'llmos do Poder• Legisla tlvo,
O orador explica tiS di vergonc!n.s na interpretação, entendendo ser o caso de pronunciarei!!-•• nq uellc~ a quem compele a np·
pllco.çao das lois, "to é, o Poder Jud!cinrio.
Foi arredada a intcrven~iio deste ultimo
po:ler, porque o Executivo, entendendo som
duvida que o Almrrante Jcronymo Gonçalves
tem direito a uma remuncrnçiio do Est.ndo ó.
vista do decreto n. 109 de julho de 1894, fez
vir a questão no Congros>o para resolver
sobre o quantum, tendo em vista os postos
quo lhe foram dados.
O orntlor refere-se lts diJferentes opiniões
relativas no assumpto, entre as qua•s a da
mruorta. da. Commhisü.o de FinO:.nçus, a qual
entendo que da lei nilo resulto. para o Es·
t.ndo o dever• do pago.J' samelhante remuncra~iio.

~las não ó este o pensamento da outra Ca·
mara, nem ó est.n a oplnh1o do orador.
O orarlor, dando as razões do seu voto, con·
sidera a rclcvnncin <los serviços prestados
pelo almll'tlntc .loronymo Oonçulves em ópocha anot•mnl, qntmdo porecla que a nn.~iio ia
ser presa da o.nnrchla; e considera a bravura
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com quo cllo recebeu o encargo da organisnçíle do uma esquadra, quando todo• os nnvios
dll armnda estovnm cm poder da revolto; e
convencido do di roi to, com que rocinma esse
almirante o cumprimento da lei, precisiL de
lntbrmnçücs do governo, para saber quanto
venceria o mesmootllcinl durante os I I nonos,
em que esteve fóra do quadro cffocllvo.
o orador não pretende Influir na votação
do senado, mas apenas salvar a responsabili·
do de do seu voto; é, por isso, que monda iJ.
mesa o seu requerimento.
Vem t\ Mesa, é lido, apoiado o posto em
aiscussüo o segainto
Requerimento

Requeiro que se requisite do Poder Executivo quo, peln. re~pectiva. repa.rtiçiio, mande,
pam ser presente ao Senado, computai' os
vencimentos devidos ao almirante Gonçalves,
por etreilo do decreto n. 199, de.30 de julho
ilc IBU4 • contando·Se·lhe a effoctlvidnd& dos
postos DilO em comm!SSÜO, !OOS, como Dili·
ela! dcsem~arcndo c segundo as leis em vigor
no tempo.
·
29 de outubro de 1895.- Ramiro Barccllo.<,

Aim irante Jeronymo Ft•anclsco Oonçal ves os
vencimentos a quo dil direito osta potente
desde n data do sua retbrmn, segundo as leis
que teem vigorado, consitlel'ndo n mesmo Almirante como olflcinl desembarcado, ou em
disponibilidade, ~alvo o tempo em que exerceu a Commissílo do Commando do. Esquadro.
da Republico.. Em 29 do outubro de IH95.Viccntc Maclwdo.

E' annunciado. a votação do. proposiçiio.
0 Sa. VIOEliTE MACHADO (rela Ol'dcm) requer
preforencla na votação, para n emenda sub·
stitutiva.
Consultado, o Senado nego. a p••eferencia.
Pcsta a votos ó a proposi~•lo rejeitada om
e;crutinlo secreto por 25 votos contra 15.
(0 S1·, Presidm1ta clai:ctt a carlcil•a da prc.~ •
dencia, que d occupada pelo S1·. Joao Ba1'btt·
lho, 111 Sec1·etm·io).

Conlinúa em 3• <liscussiio, com as emendas

n.pp1•ovndns .cm 211 e ns otrerectdns em 311 , a

proposiçiio <la Camara dos Deputados, n. 3 i,
de JSU:;, que declara de li vrc escolha do Go·
vel'Oo, alem de out1•os cargos, que ji• o silo
pela legislação em vigor, a nomea~iio de di·
rectores do Thesouro, inspectores da Alfimdega. da Capital l'ederal e da Caixa de
O Sr. VIcente Machado oppõe· Amortisnçiio, dircctot• da Cosa da Moeda, adso no requerimento do nobre Senador pelo ministmdor da Imp1•ensa Nacional e Diario
Rio Grande do Sul, porque pt•oteia sem ra· Official e director !la Recebedoria.
z[o a <iecisiio da mater1a.; mandará iJ. mesa
um sub;tltutivo, que espera seja ncceito pelo o sr. Vicente Mncllndonobre Senador, que. ó. vista deiic, niio duvi- S1•. Presidente, niio pedi n palavra para com·
dnrn retirar o seu requet•imento.
bater o pt•ojeeto; vou apenas enviar ú Mesa
O Sn. CosTA AzEVEDO cedo <ln palavra pura uma sub·emen·la ó. emenda apresentada pelo
votar-se.
lliustre Senador pelas Aiagüns, c esta minha
sub·emcnda ó. cmon•la n<lditiva rcfel'e-sc ó.
O Sn. RA~!IRO BAnCEttos (pela m•clom) re- classificar,iio e ao pcsaoni da Deieg~cia Fi~cal
quer n retirada do seu requerimento.
da capitnl do E~tado do Pat•nnâ..
Consultado, o Senado comente na rotirada.
Evidentemente, Sr. Presidente, o iliustro
Prosegue a discussiic da propo;lçiio.
autor dn emenda ndditiva Dilo cstwa bom a
O Sn. VIC~NTE MACIIADO convencido de P"' de todos os trabalhos que silo commcttidos.
que o Sr. Almirante Jeronymo Oonç<1lves, ii ii impDI'tnntc repn1•tir,iio tcder.d do Dolegucia
vista do dce~eto n. IDO, de JBU4, deve tor ns !'iscai domou estado, quando coliocou-a na
vantagens correspondentes na patentes que mesma plBi(ão que n Dolegucia Fiscal doEs·
I!lO fomm dadas, e do que compete li Conta- tado de Matto Grosso.
dorln da Marinha fazer a contagem do tempo p,,ra mosti'ar a importnnci11 dn Deiegnch>
~apurar o quanlw» que deve perceber o Fiscal do Pnrnoil., basto saber que a capital
mesmo Almirante duJ•ante o tempo, em que do meu estado ó ponto do estacionamento do
esteve fot•J. do quadro activo da Armada. numerosa força t~derni; nada menos do 3
enviiL 1t ~lesa um substitutivo no projecto em corpos de linha. estão nill cstacionndos.
dlscussiio.
Por esta ropartiçiio ainda se fn~ o pngaVem '' ~lesa, é lida, apoiada e posta coo- mente de todu a força· estacionada na fronjunctnmcntc em discussão que se encerra toh•a, de todas as colonias milit:~res c de dl·
som debatc,a seguinte
versascommlasõe~ miiltlll'es quetcem cxerelclo
Emcmlt1 :w/J.çtitutirm d Jll'DJlDiiiçr7o tia Ca· t.lentro 1lo Esto.do do_P.m.tnú..
·
mm·a 11 , 71, elo 18V5.
Tão sómcnte o podgamonto da forca fcdornl
ottcnrreta um grnn c trnbniho para a repnr·
O O:lngrcs~o Nncio~al resolve:
.
tição, quo, posso garantir, tem no rcglmon
Art. !."Em cxccucao do decreto legiSlativo actual grandes dililculdades para desobt•lgar·
p, 109, é o Governo autorisado a 11agar ao ao dos trabalhos que lhe são commettidos.
'
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Como dis;o, Sr. Prosidonto, alóm elos 3
cnrpo!:! do linha. lln. etLp\ tal, ho. no Estn.dn do
Pn.t'!UJIL u S"l'l'lço do pllgamcnto t'oit l pelo.
Dnlc~ncin. Fiscn.l11 na~IL menos do 3 colonia..;
militnros: "do Chnpim, a do Chapocó o a do
•Tntl\hy; hn. as estrrulus cslrategtcns, e uma
cot.mia. do ~ue ou mo tinha. o:;quccido: a co·
Jonla milita•· diL tüz do Iguassú.
Alóm disso, ain·la ha o contingente 1lo forço
fede11tl nas frontolms, o todo o serviço de
pagamento dest' força t\ foi to pala Dolrgaoia
!'isco I, além do serviço, nllas imp01·tantlssimo,
que diz respeito 11. colonisnçiio c ú. immi~p·açiio
do meu rst:ulo, que tambem demanda griLnde
tJ•abiLiho da repwtiçiio F1scal paro fazer pngo.mento, con!Crir pnpcis, etc.
As Uol(\g!lcins Fiscaos <lo Pn.rit., de Pornn.m ..
huco, do S. Paulo o do outros Estndos, nliOs
impqrtu.ntiss\mos, não 1\Stiio no.s condiçÕQS em
que ostiio as Delcgacins Fiscncs t.lo Cur·lty!Ja e
do Rio GJ•nndo do Sul, por exemplo; o Irabailio nestas ó muito maiO!', t\ necessnrio um
numero de emprcga•losmulto supol'ior áquelle
que ó p1·eci~:~o pn.rn. ns Delegacias Flscaes dnquelles Estados a que me refel'i.
Vi, Sr. Presillento, qnc pnssou cm 211 discus;iio umn emenda apresentada pelo illustre
Senadm• por Goyaz, collo1•ando n Delegacia
Fiscal de Cuyablt cm categoria superior, de
modo que sómento tlcon na ultima categoria
a Delegacia Fi:cul do Paraná,
Ora, Isto é uma injustiça, ó uma injustiça
clamorosa.
ES!ou cOJ•to, Sr. Presidente, do que o illus·
tre autor do aUditivo, com a. explicação que
acabo do dar o com o espirita 1le justiça com
que costuma C:)tudnrc~tas questões t•eferentes
o. finnnçns, ampnrnrO. com o seu prestigio o.
pr .• tençiio justissima c razoavcl contida na
snb·omcnda,
Seria do todo ponto injusto que, nugmon·
tando de categoria Dolegucins Fiscno:; que mlo
teem a dccima. ou vigPssima. parto Uo tra.Unlho qne tem n. de Cul'ytibn, perma.nrco:-i~o
esta. nn situação nctual, tambom com gr•n.vc
prejuiz" para o seJ•viço publico.
Actualmente, n Delegacia Fiscal do Corytiba
tem apenas o seguinte pessoal: I chefe, 1 1l0·
legado fi8cnl, um }11 o:-~ct'ipturnrio, nm 2~ c,.
criptut·lo, um porteiro cartot•nrio c um c'""
tinuo.
I~ssa doflclencla do pessonl fez com que,
quando nlll c, teve em opcrnçiio um corpo de
oxct•cito, tlvo:;~:.~o o go\'Ortto nccoseldnde do
crenr uma caixa mllit•1r p11ra poder attcnde•·
a todcs os pngnmontos do corpo 1lo exercito
quo ostn.vn om opornd'i.o; mn.s isto fui medit.ln
transitaria o o que ó exacto ó 11ue a t'oJ'Qil 111
contlni!a, os trabnlhos n1Ycclos ii Dolegncln
Flscallamb3m continuam e a categoria man·
tem-se a mesma, com gravo prejulzo, como
dlij e, até para o serv!QO publico, !lOI'I!Ue com
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os cmpre~arlos q11e 11'1 existem, niio é possivel
!Lttender ~:; ncccsstda.rle~ do st>r\-·Jço.
. E' por· 1:-so ql!t' mando à Mesa a. su b·emonda
a em!•nda add1t1vn do illustro Senador por
Alagoas .
Vem il Mesa, t\ lida, apoiada e posto 000 •
jnnclamente cm discussão a seguinte:
Sub-cmcnda

Ao 2" item do n. I do addllivo:
Depois 1l.o !tio Gr~~nde do Sul, accrescen te-se:
-:-• CII!YLJbn-alterondo·se a somma da conSign:tçao nesta conformidade,
Elimine-se do 3" item n. I do additivo, a
palavra-Cu rytlba,
Sala dos Se~s~es 1lo Sanado Federal, 29 de
outubt•o de 189o,- Vicente Maclwdo.
U Sr. Rnmlro BnrcelloM-St•
Presidente, tenho I!Jm~em que apt•esenta~
algumas emendas e JUStJficnl-as-bei em mui·
to poucas palavras.
Creando a Delega_cio Fiscal, vejo na tnbella
que tem o n. 1. (Lc,)
E mais adeante. (U,)
O~a, Sr. Presidente, vejo aqui collocado o
Para, pot• cxempl.o, on1le a Delegacia tem
vencimentos superiOres aos do Rio Grande do
Sul.
Evidente~cnto, Sr. Presidente, parece que
quem organ1sou osta tabella de vencimentos
tomou por base a rendo dos 11iversos Estados,
dand?, portanto, a 1m~ortancia, quanto aos
vcnctmentos,ás Delegnctas, conforme a maior
ou menor ronda de cada Estado, SI niio ó
est:< a base, será a importancla do serviço
a fazer. Niio póde ser outt•a: ou é a impor·
t~nela do scJ•viço que incumbe a cada Dele·
goela ou é a importancia da rendo que o Es·
tado forneco á União.
O SR. SEVERINO VIEtM - E' a tabella dos
empJ•ega1los dt1 Alfandego.,
0 SR. RAMIRO BARCELLOS-E' cousa muito
diiTerente set•vlr como bn.se a tabella dos cm·
pregados da Alfandega; o si ella serve de
~n~o, . ó necoesnrio revel-o., porque é grove
InJUStiço que o lUa Grande do Sut, que, pelos
documentos apresentados, relo Ministro da
l'azend& produziu no cxordclo passado para
os coti•c; da Uniiio uma rond11 alnmdogat•la,
nas suas tres alfandegas do Porto Alegre,
Ut•uguayana o Rio Grande, de 14 mil c 300
contos, estejn om CtLtegoorio. inferior il. do
Pari\, cuja renda foi do 12.·113:000$000,
SI estn fosse a base, n Dclcgacla do Rio
Gmn<le nua podia ficar nsslm co!locada como·
inferior á do P~ró.,
.
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SI nilo é n bllSo o rendimento, si ó o serviço, E' centro isto que eu reclamo perante o
cntiic ó preciso confessar que o Rio Orando Senado.
do Sul seria a prlmelt'll Delegacia, porque e Eu podr•rla propor a elevação ela delegacia
realmente a unica quo tom um serviço cx- elo Rio Grando II maior somma do que está
destinado para outras dolegaclns ; mas jó. não
trnordinarlo.
O dol•gado rlulii tom o serviço, qao ó bas· peço isto ; peço que no monos a remuneração
tanto para tomar-lho todo o tempo, e obrl· daquella deleguoln seja Igual ó. das outras.
gal-o n viagens constllntes; com cbriguçií.o de Niio e c lntcroso particular, como disse, que
viagens constantes pelas fi•ontcit·us e pelo In- me leva a thllar asslm,é o interesse publico.
terior, nilo póde ftxar-so na Capital; e ó o Si assim nilo ftzer·mos, a delegacia do Rio
serviço dP. reprossií.o do contrabanao, serviço Oronde não podere\. ter um homem de merlto
que está n1fecto especialmente no delegado, bastante para Ir cccupal·n, porque os que
que e o chefe especial deSlle serviço, o quo o estiverem nestas condiçileB, nilo se sujei·
obriga a vingons incomn1odas n. cavallo, iL tarão u. ir ganhar 7 :200~000,
fronteiro, sem commodldade alguma daquel- E' por Isso que cu apresento a emenda.
lns do que gozam os quo ficam na Capital Como o Senado sabe, eu fujo sempre de
com residencla Oxa.
apresentar emondos relativllB a Interesses que
Depois, ha nlnrla outra clrcumsta.ncia. V. se prendem ao meu estu~o; porque temo que
Ex. sabe quo no Rio Grande está cm geral •ojP.m considerados como espirita de b~i~
mais de matado do no,so exercito. O paga- rlsmc, ou como se costuma dizer, que eu
mento destas trcpllll, tcd .s as folhas rcspo- quero chego r a braza á minha surdlnha.
ctivns teem do ser verificadas na delegacia.
Nada disto ; eu quero rogularlsar o servlco
E' um trabalho muito enfltdonho, trubalhc publico, serviço que conheço o que precisa
que nfio compet.e a nenhuma das outras ter um chefe que bem o desempenhe.
delegacias, que silo nlins consideradas com A tabellu, como esta, é injusta o inconve·
niente aos interesses publicos, o por Isso
melhores vencimentos.
Alóm disso, hn tombem duas estradas rle mnndo á mesa umr1 emenda 'efdinrlo ao
ferro, a cujo serviço tem de attcnder a dele- Senado que equipare a retrlbuiçoo da delegacia. Ha tllmbem tres Aifandegas,tres mosWI goela do Rio Grande áquillo que a tabolla
rle rendllB o rlullB mesas do rendas ullimdega- manda dar ás delegacias do Pará, Minas,
dns, de modo que com todo esse set•viço, póde S. Paulo e outrllB, que nüo teem nem metudo
dizer-se qua a delegacia do Rio Orando tom do sel'iiçc daquella.
um serviço lO ou 12vozos maior do que qual· Vem á meaa a seguinte
quer outra delegacia.
Ora, si tomarmos Isto em conslderaçiio,
Sub.ememla
pelo monos pura ser justo, dovcrlamos dar
uquclla delegacia o dobro do que teem as ou- Ao n. 1-Accrcscente-se, depois das pala·
tras; c entretanto, nem siquer se lhe dá von- vras M'nas Oeraes, as palavras: e Rio Grande
cimentos iguaes no• das outras delogaciWI, rlo Sul-e altere-se a tabella nesta conformidade, elevando-se a consignação total do
dil·se-lho vencimentos menores.
Qual é o Inconveniente ellsto I Eu nií.c es- n. n 313:200$000.
tou trut•mdo dos interesses do empregauo, Supprlmn-so a I abolia seguinte para a domesmo porque niio sei quem será nomC!ldc lcgucia do Rio Grande elo Sul.
delegado pura o Rio Gran,Je ,
O mais como está.-Ramiro Burccllos.
Entretanto, o quo acontece é que os delegados mais capnzcsl que I'Ü.ú os neccssnrios O Sn. PnESIDESTE declara que ·estando re·
para delegacias como a do Rio Orando, do- duzindo a monos de 10 o numero dos Srs.
legados que precisam tet• muita activiJade, Senadores presentes, a emenda não póde sor
muita intoliigcncla pa1•a cuid:<r sérinmonto apoiada, nem, nu. fórma dos pr·ecedentos, con·
do serviço de contrabp.ndo, sem o que o tinunr o Senado a funccionur.
Estado seril dcft•audado cm 8 on lU mil 0 Sn, 2' SECRETARIO lô um otllcio do l' !C•
contos annuaimento, porque a ren•la do Rio cretario da Cu.mara dos Deputados de hoje,
Grande descera a 4 ou a 5 mil contos cm rcmottendo n seguinte
vez de 14 mil ~ontos ; este delegado que
preciso. ser dotudo do multa actlvidado,lntelPROPOSIQÃO N, 97-DE - Ja95
llgencia e conhecimento elo serviço, apenas
recebo 7:200$, um ordenado inslgniflcantis- O Congresso Naelcnu.lt•esolve:
slmo ; ao passo quo c chefe da rlelogacia do
Para que tlca na Cnpltal, que nilo tom os Pro rogar a nctuill sCSBilo legislativa ntó o
lncommodoa do viagem, 08ólm como o du dia 30 de novembt·o-rlo corrente nnnc.
Minas que quasi niio tem que fazer, esses Camarn dos Depu todos, 2D .de :outubro de
,tem a remuneração de 9:000$000,
1895,-Francisco Clc Aa.is Jlosa c .Silva, pre•
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sidcnt.c.-'1'/jomo..: Del{t11o, to secrctn.rio.- conçn com o respectivo ordcn~do, p~r~ trn•
Augu.~to :J'avrm:s de Lyta (3·• sorvludo do zu t·.1t' de sua. samlo ;
sccretnJ•io).
N. 7~. do !8U5, que mando. transferir do
Ficn sobro iL Mesn. p:-trn, como mntcria. ur- quadro <lo oxor•clto o incluir• como ell'ectlvo
cm um dos corpos milil!Lros subor•dinudos ~o
gente, sct• discutidtt na. sCS:iii.O seguinte.
1Iinistet•io da. .JusLilia. o Negocias Intct•lot•cs, o
O S11. PnESmEX1'E deslgn~ pnra ot•Jcm do alferes rio exercito Benovonuto de Souza Mo.·
<lia. da. RCtlSÜO SC'g'Uillto:
gtL!hãos i
Discussão unlco. llo. proposit:.ão do. ca.ma.rn N. GO, de 1805, que autorisa o governo a
dos Deputo rios, n. iOdo l~!ló, que pro roga " conceder uo cscripturario da. Estra.r1a do
actual sessão ató o dltt 30 de no,·ombro do !'erro de Paula All'onso, Luiz Fernandes de
At•nujo Bezouro Filho. um anno do licença,
corrente nnno ;
Contlnua~~no dn. 3• tliscussã.o dn. proposit:iio com Ol'denn.do, para triltn.r do sun. ao.uUe.
da Cumam dos Deputados n. :JI, t!e !S05, N. GO, do !803, que aut01·!sa o Poder Ex·
quo declara do livro cscolhn do Oovcl'llO, ecutivo n conceder a Alcides Calão do. l•ocha
nlém do outros co.1•go~, qua j(t o soi.o paln. Lo- ~ledrndo. bibliothocario d!L Escola de Minus
gislnçrio cm vigor :L nomoa,.~fio do dil'ectnrcs do Ouro Preto. um anno do licença com o
do ThcsoUJ•o, ín~pectorcs da Allilndegi.L da respectivo ordenado para tr·atnr do sua
Capitnl Fedol'íll o da Cnixn lln. Amortiznr;ão, sttudo onde lho conviet•;.
director da.Casa.llu.l\-lor.dn., ndministrnt.lot• da N. 70; de !895, que autorisa o Poder• Ex·
Imprenso. Nacional c JJim·iv O/{icir1l e director ccutlvo n conceder o. Antonio LconnrJo de
i\10nczes .Amorim, 1., cscripturnrio do Tho·
du. Rcccbmlorin;
11
}
illscussiio do proJecto do Senado n. 55, souro Nacional um nnoo do licença corn o
do 1805, quo dotct•mina qun.es o:; actos quo t•e;pectivo ordenado paro tratar de sua so.u•'e
nü.o so devem consldoru.r rcsoluc;üos lcglsln.- ando lho convier ;
tivns do Congr·csso;
LovnntP.·Sa. a. scssüo ás 3 l/2 horas dn.
· 2" rliscussiio rlns proposiçücs da Camnra dos tar•dc.
Depu ta dos:
N. 41, de 1805,quo gnmnto n pcns[o asso·
gurad11 pelo art. 31 do regulamento appro·
vado por· decreto n. Dt2 A, de 31 de outubr.•
de l8!10,n D. L!Llll'n Aug-usta. do~[ornos,viuvn runr,IC.\.Ç'.\0 FElTA E~[ YJR1'UDE DI~ DELIBERA..
do thcsoureit·o da Est1•adn de Fert'D de Paulo ÇÀO DO SE:oiADO E~! SESS10 Df•l 28 DE OUTUDHO
Affonso, Luiz Augusto de Mot•aes, IndepenCORRENTE
dente da obrignçiio estabelecida pelo§ I" do
o.rt. 1·1 do mesmo regula.monto;
Officio n. 360-Cnpitnl Federnl-Minlslet•io
N.·12,rlo 1805,que g:u•ante a pensüo asscgu· dos Negocies da Muriulla, 10 do outubro do
mda JIC!o a1•t. 31 do regulamento nppr•o\'ado 1805
po:• decJ•eto n. 0·12 A, do 31 de outubro •I c Sr. 1' Socretnrio rlo Sonndo l'e:loral.1800 a !l!J. Ro<a Sanches de Souza Carncir·o, Cumpro o derer rio apresentar-vos 11 MensaAnno. do Aguiar Pru.rlo o Theresa. Angelica gem
JUnta que o Sr. Presidente da Ucpubllcn
rloSouzn., hu.lt~pondento da. obt·igllçilo estnbe- dirige
no Sr. Pt•e;idente do Sonndo \lerlorn! ·
lecidn pelo§ I" do nrt. 1·1 do mosmo rogulà.· cm rcspost~
~que lho foi enviada, cm 15 de
monto.
mnr·ço do cor•rente nnno,
3·• discu~siTo dos projectos do Sonndo :
Sauda o fratct•uiJadc, -Eltsiario JosJ Bcu• ..
N. ~0, de 1805, quo autoJ•Isa o Governo n {Josa.
mtLndnr contar no 111 tonentu rottwmn.do dn.
n. 40, :lo 18\lõ- Sr. Presidente
Armndn Al'thur· Wnlrlomiro dn Sot•J'a Bolfor•t, doMensagem
Senado
Fodernl.
pura os eJfeitos da rcfor•m:t, mais 8 mezcs o
~8 dlns do serviço;
Na Mensagem que mo enviastes, cm 15 do
N. .w, do J8U5, quo concede ponsiio n. mnio llo corrente nnno, mo communlcnstos
·n. l3aziHn Augusta Pinhoh•o dn. Cunhn,viuva que o senado l"edoml, u. requerimento de
. do gonei•nl Fru.nclaco Mnnoollla. cunha. Ju- um llo sous mcmbt•os, deliberara, na sossiio
nlor.
rio dia rurtccedonto, pedir ao Poder Executivo
Idem om 2~ ditn. das proposlr;üos do.Cn.mnrn os :::o~uíntes esclarecimentos:
:los Deputados :
!', qnol n sommn totnl o em que cspccle
N. 54, do 1895, que autorisn o Poder Ex- !'ecobon o nlmlrant.e Joronymo Gonçalves em·
ocutivo n concedo!' no Dr. Ladisliw Josó do <ltutnlo no comm11ndo em chofo dn csquad!'U.
Cnr•\"itlho o A!'llnjo, medico :h• Hospodurln de lego! eoutt•n o da rovoluçiío do Ode setembro
ImmlgJ•nntes em Plnhoh•o, um nnno de ll· de 18&3;
Sonaõo v, VI

•
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2•, sob q.uc titulo fomm ubonndns as di ver·
sns quantias recebidas o so p1•cstou contusdns
que Jbo nfio eram poculinrcs;
3u, Sl requereu a.Jgurnn. l'CffiUllCl'nQÜO pelos
set•vlços que desempenhou o qunla mLtUt'CZIL
dclln. ou li clias.
Em rcsposttl,curnpre-mo informar no Sena·
do:
1°, que nü.o consta, quer no l\Iinl~torio dn.
~Inrlnhn., que1' nos !ln Guor1•a ou Ji'1tzendn,
quo o nlmiranto .Jcronymo Gon~nlvcs recebesse outras quantias ulóm dns quo vüo o;·
peci.flcndo.s nus dcmon~trnçl.ics .inntm-1, orgamsarlns pela Contudorm de Marinha o m1s
inlbrmnçõcs prestadas por bordo dos cJ•uzndo·
l'CS Quin;a d11 J.VDtlt'111hro

o Jbub•adtl,

d1JffiOil·

stt•nçües e informnçües que descrim Inum quoes
os pagamentos foi tos em pniz estrangeiro o
na Republica;
2\ quo es~as quantias 1brn.m abonadas sob
o~ seguintes titulas-soldo, dilforcnçu de soldo,
OJUcln. do custo, gratiflcnÇJ1o, torço lle soldo,
grn.titlcncão cspccinl e criado-;
3'•, quo nilo requereu o I'olhido nlmii':Lnto
recompensa olgumn pelos serviços que do·
sompenhou.
Capital Fedem!, 18 do outubro do 1805.Prurlente J. de Jllo1·aes Bm'I'Os 1 Presidente da
Republica.
Cópia-N. 205-Contndorio dn MarinlmCaplttL! Fedem!, 27 do muio de 1805.- Ao
Sr. Alrnirnnte Ministro da Marii'lta- Em
cump1•imento a.o vosso rlespacho exarndo no
officto junto n. 03 du Secrotnriu do Sonudn
Federa!, o qual so ret'cro ú.men~agem que en~
viou o mesmo Senado no Sr. Presidente d11
Hepublica, pedindo informações tlai qunntias
recobidu.s pelo St•. n.lmirante .Jcronymo Frn.n·
ciscoGonçalvos,quondo no com mando omchcfo
. da osquudra legal,por motivo r.ln. rovolt.a,pas~o_
ús vosso.':! mãos ns notas ns. I o 2 u.compu.nhn.·
das dos c'claJ'ecimontos
qtto pó·'o
" rlaJ' esta
Uenartiçií.o, com retCrencin ás quu.ntin.s aba·
na•1as ao t•oferldo nlrnirnnto. Conlbrmo os
titulus que se ucham disct•lminndos .nas
nas monclonn.do.s notas impOI•trLrn o~ rli versos
nbonos Jeitos na quantia total do trinta cootos o trinta quntJ•o mil tresentos o vinte sete
réls (30:03·1$327) da qual quatro contos o e oitocontos sessenta sete mil quntr·o centos o se.
tenta o dous mil róis (4:867$•17:l) do vencimantos nesta Uepublicu o vinte o cinco contos
conto e sessenttL o sois m11 oi tocon tos o clncoonta o cinco t•óis (25:100$655) cm paiz os.
trmtgoiro.
Por ostn repartição o pm• ordem 1lo Govorno, foi o mesmoAlmirtLnto nbonndo do que
lho competia no ycrlodo do 21 1lo setembro a
2 de outubro de 803 o de 1 de setombro do

unuu proximo tlnclo n. 2U do Jhcsmo moz, da.tiL
cm que foi exonerado do commando em

chnll: tl:. Esquadra (nota n. 1).
Fin•a do pol'tO ilcsra Cn.pitul, foi pngo do
sons vonciiiiOUtoS por bordo, n. purtir ele ou-

t.11L1o tio 180311. mnlo J.o 180-J, segundo os
tJocumu11tOs existentes nesta Contndoriu. (notu.

n. 2).
Hclntiv1unonto nos vencimentos do ,junho

a. fim do ngo:.;t.o tio nu no p!•oximo flndo, não
pôde estu. t•ep:Lrtiçü.o de:!crimlnal-os por .ifl. so

nclHt.rcrn no Tliesouro Foclernl os docurnonto~
referentes aos pugnmentos Jeitos por bot•tlo
t.los navios surto~ no porto dcstn. CtLpito.l.
Com referencia as quantias recebidas pelo
mesmo Almirante pnru. despezas que nü.o lho
Ol'<llll Jloculiures, não consto. flUO por esta. re·
pa.t·tiiiÜ.O tivesse sido feito nbono diver~o dn.quollo que lhe cornlJCti~ pehL suu norneudio
prt.l'll com manda!' n cs~undrtL, como so vô do
otnclo n. 58 da respccliv~ secção do tomndu
do contas
E' tudo qunnto cstn rcpnrtiçüo pódo cscla·
roccr, cm rehu;iio ao assumpto.
Snwlo e frotornidndc, (nssigno,lo).-0 con·
trvlor, .tliathia.'i Jo.'iJ dos Swuo.~ CarvalhoEstiL conformo.- O Capitii.o de Pt•a•~ata, Gar~
cc.: Pallw, Secretario do Ministro.
Cópin - N. 2 - Conttl'lorin da Marinho 3• Sec,:iio- N. ·58 -Capital Fetler~l. 25 do
maio de 1805.
Ao Sr. Contador du Mnrinha- E•tn.socçiio
rmdu pódo inJbrmar sobre n 2" pnrto do otrl·
cio do Senado n. 6, dfLtado do 15 de maio
corrente, dos• loque nü.o teve conhecimento
•'c ter sido abonada ao almimnto Jcronymo
1;-l'nncisco Gow;alves, qualque1' quantia para
atton·lor ús dospezO.s que lho niio m•ttm po·
culi<Lrcs, e du qual dovm•la tor·lho srdo debitadu. pda secçii.u, tLI\m do prestar contns,
corno ó li e pt•axo .
Suude e 1'rn.tern idado.-0 cholO de secriio,
1:'0

Jo~'ld Jllm·irt Ful'rvi"ra.

•

EsttL. coufo,J•mo o orlgimll.- O Cupitiio do
.fruun.tn. Garce: Palha, Sccl'etnrio lln.Mt'nistl•o.
~
Copia - N. 107- Com mando do cruzndm•
Quin:o do Noucmbro .-Rio de .Janoiro, 18 rle
outubro •le 18U5- Ao Sr. Contl'!l·Almirn.nte
commnndnnte da Divisão naval.- Em cumprimonto ao quu me determinacs no vosso
ollldo urgcntissimo do boje datado o n):oro
recebido (2 h. p. m.o).cnbo·me lnfot•mtn··vos
do qu• o Sr. Altuirnnte·. Joronymo i'ranci•co
Gonçtll ve<, quando Cornmanilautc em ChcJe
dtL Esquudt'fL om.operncões, •ó hnstoou o seu
pavilhão neste cruzador.nódia 23 de tli!O>to
do 180~ o nqul conservou:~" ató ileixnr:o,cornmando da Esqundt•n no dla 27 do setembro
do 18U·I. Do livro do soccot•ro consta ·que o
Sr. Ajmlrante percebeu, ti.Jém do soldo·e gra·
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de cnmpanlm elo quinhentos mil rUisn1NIStu.~t~.
bem como o f)unntit.u.tivo pnm ('l'iudn de
vinte mil t•óis monsues. Pot• hm•do df·stf• cruzador só nceht~u voncimentliS em I do setembro do 189~ ,sendo· lhe entiio p gos lambem:
a ditft•rencn. df· solt1o c eh• um tt~rc;n de coutr·n·
_Aimirant(_), •'rtfert:onçn de etupn do Contr·n·t\1·
mil'nnto · n. Almimnte e igunlrru·ntn a. d•fferenço. dn.gt'ILtitka~,·ii.o •'o Commnndoem Clu•Je,
d"'de de I <lo juneil·o do 1Rn4 ató o IIm •'e
julho do me~õmo nnno, por c•fft·ito do decreto
n. 109 do 30 de j11nho de IH04. São es<as os
infol'lnaçües que vos posso p,•N;tnr a rcsp~ito.
Saude e t'ro.r.er•nidude, Silrtitwto do Moum

Co.p1tão Commu.ndante-Cc•nfm·o-,,cnpitiío de
fragata Garce; Palila, secretario do ministro.

Cópio - Do li vrn de aoccoJTns de officlnes

110 CJ'uzadnl' A,,r/,·adaó /Olha novenla e cinco
verHo constn.o twgulnte- Contra Alluiru.nte
.Jerouyrno l"r•• nciH<:O Gc,nçn lves. grn.tlfll·açi\o

d~ .i •.Jho.t iquido de descontos- um l'Onto nito·
ce"t"s o doze mil o Vlnt• l'Óis; etopa dejuuho
Ct·nto o oitt nta c oitu mil tre;wnto:. e cin·
coenta •• ~t·fs rói~. soldo e um tOI'Ç'O 11e Junho,
qulnhtmto:- e sett>n1.a e t1es mil qmnht·ntos,
pug s pel ,g Ji•IIHt:o numel'o tT't-8 11 ii quatro
ceutnse quari'IIUl... tro, m11 quntro centos e

quurentu e um e tr·ez mil quutJ•n cenroe e

trinta e nove.

tlJO J

tle lli.!DSto de 1894. Bordo

do C1•uzado!' Amlmda nu Rio de Jn.110iro. em
dosoito t!C outubro dto mil oito Cf<OIOB ~no·
ventq. e cinco- Autonio Ve/loso daS lvcira,
fiel de Jl• clus:ooe.- Confe~·e- Odorico Leal, lm·
luedinto.-Estlt. contiJrmc-Garccz Palha, capitiio dtl fru.gata, 1:1ecretal'io do ministro.

ALMIRANTE JERONYI\10 FRANCISCO GONÇALVES

Relaçao dos vencimentos reccúiclos c aucrbadns nas di'tlersas cadernetas relativas aos e:z:ercicios
de 18Y3 c f,,'o.J
IMPORTANOLI.
LIQUIDA.

VENOU1ENTO

PMOEDENOIA.

1893
§ 28-Ditl'•ronça do ·soldo entre o poat.o de chefo rlo

e.~quadra e o do contrn.-nlmirnnte, de 21 u. fim do
setembro, na r"zãn mensnl de 1511$0110 .......... , ..
§ 15-0rntlflcação de commanrlo em chefe cnrrospon·
dente a contra-almirante, no dito tempo a 92U$
men~nes ... o • • o . o • • , o o o , • • • • • o • • • • • • • , • • • • • o • • •
§ 28-Parte da ojuda de cuRto. ennfurmo a folha

n. 4. 140, dr 20 do Bl•tembro de

1~03 ............. .

§ 28-0ratiflcnçiio manrlnda nbonnT" pelo nvi•o n. 2.187.
de 2 de outubro do <h to, na mziiu monsa1 de 40.$000

50$000

1$000

49$000

300$666

6$193

303$473

I :500$000

o o o o O OI o

l:!i00$UOO

133$333

2$666

130$667

I :390$999 .. .. • .. •

I :300$999

189·1
Pelo njuste de contas feito nesta contadoria por
ter sido oxonerndo rlo com mando che!il da esquadra,
conforme o. folha n. 4.711, do 3 de outubro de
1894:
15-0rntifleaçilo do embarque, rle I o 26 rle setembro,
a 1:585$ por mez e de crendo a 20$. 1dem..........
§ 23-Etup" on dito temvo a lO$ por •lia...............
§ 28-0rotltlcaçilo oopeCialldem a 60U$ por mez., •• ,.,;
§

260$0· O .. • .. .. •
433$333 • • • • • • • •

26,.$000
433$333

........;.._ _ · 1 - - · 1 - - 4:077$331

0$850

4:067$472

Segunda Seccão da Contadoria d" Moi•Inha, 17 de mnio de_ 1895.- O, 3' esorlpturar•io,
iJosJ Carneiro rio Barros • A.:evedo.-Servlndo rle chore de secçuo, o I' e.cdpturarlo, JosJ
Faustino de Sou1a Jac~ues,- O contador, M. Carvalho,
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Nota rlos VCJlC{nicntos J'eccbúlos em JIOI'to estl'llH!Jvii'O c llltct'oual pulo 81•, almt'mnto Jci'OHymo
Fm11cisco Gonçalt:eH, commcllulante cm clwfiJ da csg_ttadm IJIU OJWI'açacs, scyumlo '1:/ll'ific"•:W
dos docu,iicntu.-r existente.'! /Wstct :wcçc1o,

'"

ês
,...,

..,"'"'

lO

11AlZ

ESTl~A~'GE'UlO

~c;;

'-'

S~LDOLIQUJDO

;:::'-'

~

"';:::.,

;.-.:.-r!

:.;=
;:i"''

0:

""'

"
Soldo 1!0 contr~·nlmirnnto,
relativo no mcz do ou tu·
bro do 1893, grntiflcnçüo
do dito mcz o nj udn de
custo ..... , , , ........... ,
Idem de novembro de 18!!3.
!dom do dozombl'O do 1803..
Idem o 1/3 dojnnoiro n abril
de lBD·i, . .... , , ......... ,

Grntificnçüo, idem. sendo,,,
1:858.$ em P, N, e etnpn.
Soldo e 1/3, gratitlcnçiio,
etnpn e crlndo do mnlo de
1894 • ..•• o • • • • • • • o • • • • • •

PAlZ

~

:0

.,
..,"
§
'-'

E1'.\.PA

..,

~

'
42o~:JOo

42ü:;;:JOO
42li$300

1:782.$10·1
2:05u:;nuo
2:050$ilGO

o

0 O I

O O I O O O

.J:000$000

2:2il3$200
8:0il5$813

80$000

720$120

573$300

2:000$052

20~000

188$:J5Q

4: 145$·100

1o: 003$il70

100$000

............

800$000

o ••••• o •••••

4:000$000

017$470

NACIO:'IAL

Grntificnçüo de fevoroiJ•o do
18!}1 . ..•......•••••...•.

-Recupltula~·~To

Vencimentos nhonndos em p3lr. cstmngoiro, •• ,,., •• ,,,,,,,,,,, 25: 100~55
Em pniz nncionnl .• ...... o • • • , • • • • o o • , • • • • o o •• , . o o • o • o •• o o • •
soo.;ooo

25: ooa.ssm:J

Primeir~ Secção da Contadorin da MoJ•inha, 2:J do maio dó 1805, ;;.;;.o contndor, Jll
Cw·valho- }u escripturario, au A11U11StO elo SCfJ!CCÚ'ct,
'
.
•

o
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O SR, 1" Si~OI<ET,IHJO di• conta do sogulnto
EXPEDIENTe:

VictOl·ino

omcios:

SUMMAIUO- Ahortnrn. fln. soss~o- T..oitnrn. o
.Approvnçii.o da neta- g,.f>I~DmSTB- Pnrocor
Do St•, í" Soeretarlo dn Cnmnrn dos Depu- UI.~Jctii'M o L'oquerlmcnlo vorhnl do St•, Fr'\n• tados, do hontem, devolvendo o pt•ojeeto do
cisco 1\lnchn.do - OIJRLIL'Vnr,õc>!l do Sr. Prosi· Senn(lo, a.ut.nrlsnndo o Poder Executivo, n.
drmto - Votnçiio do rorJIIt!rimen1o- Rrclnma·
ciio do Sr. Antonio Baonll - Projecto otl'.n·o· lntorvir no Estndo do Sergipe pnm nssogurnr
cirlo pelo Sr. Vil•!.l'ilio Dnrn'1f!ÍO...:.. Dlflcnr!lo, o oxerclcio do Poder lL Al!somblóa LegishLtivn.
pro.ioolo o l'f!f}I10rlmonlo do Sr. J(1ii.O B:n·halho installrvlo. em 7 do sotemfn•o de 1804. etc.;

a

- Di~cnRRfio {I volaçiio elo l'OfJUN'Íillt'Hto- Diflcurso o \'{H]!UH'lmonto rio Sr. CnsLa Azo,•ocloD\POIIss;~o o votnr,ã.o do roq 11orlmonto- On.nr-:"r
no nt,\ - DiACU~!Iito nnicn. Lh prr)posição dn.

quo 11 mcsmn. Cnmam, em scssüo 'lo dia. 26
do corrento mez, nüo poude 1lar o seu nssen·

ti monto,- rntcirado o nrchive-so.
Deus do mesmo secretario do igual dntn,
Cn.nll\1'0. doot Dopatnclo11, n, tl7 du ttm:;- Di.'l- rcmottendo ns sogulntos
cnr:~o do St•. DomingoR Vic.~nto- Obl!et•vnçõcs

')'

do Sr. Proflitlonto- Di11cnrso do Sr, Leito o
OiUclcn.- Enccrro.mon!o ela diRcus<~ilo o votn~;ão dn. }woposicii.o- :v~ dlscuRFH1o tln pt•opaR!ção
ctn mMmn. Cllmnrn.. n. 31 úo 180::-i- Ap')i~mcn to
clíL omondn offl•r.,cicln nn. RO!!s;1o nntorior pelo
Sr, H.n.mit•o Bn.rco\loR- Di.~curao o omnndn.s
do Sl•, Antonio Bnon:L - Di!!c•n•so o omonrln
1!0 St•, Loito o Oiticic:~- D!RcUt'!IO!t doFI Sra.
Piras Fo•r1•oi rtt o Severino Vieira - Ollsf'rvnçüc'l
elo Sr. Pt•O'Iidcnto- J~ncorramonto dtL dl!!CIIRA;lo
dn. )Wopnsiçt1o- Chamadn- Adiamanto dn
votn.çiio- Ot•dom do Uin. 31.

f'ROPOSIÇÚES

N, 98- 1895

O Congresso Nnclonnl resolvo:
Art, L" l'lclL concedidlL " D, Thcodolinn
dn Mottn Gomes o Si!VIL n rcvcrsilo do. pon,[o
quo percebin su11 finada m[i D, Pulchorin
Piros dn Moita Gomes, viuvn do capltiio do
Voluntnrios dn Pntrin, Francisco Coolho
Gl)mcs, morto nn. ca.mpn.nha. do Pn.raguay.
Al't. 2.~~ navognm.se ns disposições omcon·
trn1•io,
Cnmnrn dos Deputados, 20 de outubro do
1805,- Fta.nci:~co ll11 Assi.>~ Ro1m c Silca, Presidente,- Thoma: Dalfi~to, I" Secretario...tuousto Tn·cal'a.o; de Ly1·a, 3" Secretario, ser..

Ao meio-dia comparecem os 37 seguintes
Srs. Sonn~ores:
.Joiio Podro, João Barbalho, J, Catunrla
Gustavo Rlcllnrd, Joaquim Snrmonto, Frn·
cisco M11char1o,Costo. Azeve·1o, Antonio Rn.enn.,
Gomos do Cnst.ro, Pires Fer·reil•n, C1•uz, No- vjndo de 2...
gueh·n Accloly, Jo[o Cordeiro, Josó Bernardo, Oliveira Gaivão, Almeida Bnrroto, A's Commissüos do Finnncns o de Mnt•lnhno
,Jonquim Pernambuco, Rogo Me!lo, Leito e Guerra,
Oiticicn., Mcssin.s do Gusmiio, Rosn. .Tunior,

N. 09-1805

Coelho e Campo<,Sovol'ino Violl'a,Virgi!lo Dn·
mo.sio, Engonio Amm•im, Domingos Viconto,

·'•

Gil Goulnrt, Mn.noel do Queiroz, I.npór, Lopes
•rroviio,E. Wnndenkoll<, Leopoldo de Bulhuos
,Joaquim do Sousn, Vicento Machado, Estovos
JuniOl', Julio Frotn o Pinheiro Mnchndo.
Abre-se n. sessão,
E' lidn, posta em discussão e aem debato
nppt•ovndn n nctn dn sessoo anterior,
Doixnm do comparecer com cnusa pn.rtlcipndn, os Srs, Justo Chormont, Coelho Rodrigues, Joiio Ncivn, Corrôn do Arnujo, Arls·
tides Lobo, Gonçalves Chnvos, C, Ottonl,
Paula Sousn, MOI'nea Rnrros, Cnmpoa Sn!los,
Generoso Poncc, Aquilino do A1nar~tl, Al'thur
Abrou o Rnullno Horn ; o som elln os
S1•s, ~"ln.noel Hn.rll.trL, Almino Afl'onso, Abtlon
Milnnez, Len.ndro Mnclei,Ruy Bnrbozn. Quintlno Boc11yuvn, Joaquim Murtlnho o ltnmlro
Bnrce!Jos,

O CongJ•osso Nncionnl resolvo:
Al'tigo unlco, Flcn concedl•ln n Dnniol GO·
mos dn Silva, OX·Pl'nçn •lo oxtincto bMnlh[o
de Cnçndoros n, S, a pensão do 258000 monsnos; revogadas ns dloposições em 'contrnrio.
Cnmnm dos Doputndos, 20 de outubro de

189:>.-F,·allci.'ico dfJ A11'.'ii,'i Rosa e Sil"a, presl..
dento. Tlwma:; DelfiHO to sccrotnrlo.- Augusto T<tt1fo•c,., da Ly1·a, 3' 1sorvindo do 2·• socrc--

tnt•lo.
A's Com missões do Mnrinhn e Guerrn o de

Finnnçn~.

Do Ministerio dn ,Jnstlçn o Negocias rntorlot;es, do 28 do col'l'onto moz, trunsmlttindo
n McR;ngorn do St•, Prc<ideute da 1\epubl!cn,
dovolvendo, dovi(lltnJontu t)anccionn.•lo, um
dos tLutogrnpbos dn rcsoluçuo do Congresso
Nnclonnl, que nutot•isn n nberturn do credito
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supp!Amont•r de 566:220$510 •'os•innrln á di· Jnr·•R dos bllhoJes do Tho-

Vel'l'lrL~ verbas do ILI'f,, 2" rln. Lo! n. :!66 10 t4
sou ro .•.•.•••••.••• , ••••
de dt~zom••rot.IH IRW4.-Ar•chive-~e u u.utogra· E·rrl'~tl!'lt.imo d•• cofro do ot•..
ph•• o cnmrnur•lqu,••Sf'\ ú outr·aL Cn.muT'o~,
p 1ans., •.••• , . , •••• , . • •
Do Minu~tHT'b• dilS Reh1c;õ.•s Ext,•rlnr•os, dA J ur·us dos ernpl'tJsti mos tlus

29 do corr•t:mt"' m.. z. tr•nnsrui!.tlndn o. MensrlgHm o sr. Pf'esi 'ente di.L Republica, remet·

480:000$000
050: 000.$000

c:lix •s ocnnomhms e mon ...
4. 450:000$000
t.Pd f1e 8om:urr·o •.••• , , •••
o~trwoncas do cn.mhlo,, ••.• 39. t\14 : 5:!8$1100
IOO:OOU$U00
R••pos\.:õt1S o msti tuiç!ie~., , •
A•lluntnmonto ils os radu.s
450:000$000
d(l. Bahin. o Per•nrtmbuco,,
Exor•cieios Oudos ••••••••••• I . 180: IIOU~UOO
CI'Ot.litos CSpOCÍil8~.,,,,,,,,
477: 9tl4~3tl0

tendo, em o.•'dh.a.m~nt•• ás infor·mnc···es so· ro
o tori'i torio do Estlulo do Ama.zon!Ls III'Ctl•n.
dirlo pel" Goyana ingieza, "" que o Ministro
de E•to.tlo •1"" R<•iações Exte<·iorcs acuba de
levar ao iOU conbecrm~n-to. -A' quorn fez a.
requisiviió. devo! vendo depois á g,crotarill
do Senado.
Men,agem do Prefeito do Districto Fe·1eral
92.027:71 i$360
de 26 do cor•·"ute mez, sujeitando á decisiio
do Sen•du""' razões do ver' que oppoz a re· Comparando est• cifra com
soluviio do •·osper•tivo Conselho Mnnicioal.
o Mal do orçamento .... 117.624:808$000
quo concede 1\0 cl.tudiio Euclides Carlos 'peverirtca-se que sómonto
reira ou a em preza. que or~n.nisn.r, n. con~tru·
ra•·n o progamento da di vi·
ccão de diverso;o. melhoramentos neste Di•·
dus, pot• t.l!ve!•sos titulas, o.
tJ•Icto.-A' Commismode Justiça e Legist~,1o.
Naç~o tem de emp1•e;;nr
quasi todo o seu orçn111euto
0 Sa. 2" SECRETARIO dec~lfa que •e acha
du fazenda lmproductl vn·
sobre a Mesa e vae a Imprimir para entra••
menta, restnndo-lhe upo..
na ordem· dos trabalhos o seguinte:
nus pnra us des(Jazus Ua8to
min~:dof'io n. irn1 or·tanchL
P.\REOER-N. 207 DE 1895
de ••••••• , .............. 24.697:090$631
A Cnmmi>>ito da Finanças teve pre•onte a
pr1 po~içào tla Cnmnl'lt do::~ Sr·s. [)Hputn~los,
n. 73 de !895,~ue flxn a do•P""'' do Minlstei'IO
do. Fn.z,..n lu. p1u'a ci ox:ercillhl do 18Qó; e:o~~n.
pro~ol!liçlto nutorisn. o llovm•no n dtt~peuder•
a QIIHntla de 117,624:364$~78 com os serviços
designados nus r·ubricn~'< dívur~us, eunume•
radns na mesma propos!ÇJ1o.
Antfls dd

ontr.1r

n · unulyso das

11iversnH

ver•hns rle~;sa Jli'OP''·'ildln, u Cornrnis:~uio riu Jõ"j.
nunQ·1s pe·le permi~sào p·rra. dolxur• ~~ow.igrm
dns al~;umns cnnsi· 1et•nQr')•·S de~p.1rtn.rl .s pel,
estndo du cifrn. exigida pulo orçu.mrtnta fi.,
Fuzendl\ o qr~~ Jnlg!t conveniontli ~~~~1:11' uqnl.
A (H'Opo:-1• no 1ln c.n.mHr•a ,Jos Sr•s, Ddpllludos

flxn em 117.624·361$878 ns desp,.za• d•ssu
repartição; •·umpr·e chnmnr a uttenciio do
Senudo, bom corno dos poderus putJiioos, par·a
o litctn tle ~ar a qu •td totali•hlde destn. ver•b,,
absnrvltlu. palfl. llivldn do EstiL lo; eHte fuctn
uccuso. n progresso em que n. dlvirln publrcu
ongmontn., capuz de ussu~"~t!Ll' n. qn:~l~ilet• oidndr1o deste p d1.~ por nrelhorcr••mtu q11o set11
ellB nn g-rnnr!e rlquAzn. e no rr1turo do BrnÚl.
De (neto a diVI·la pnlil'c" Jiglll'll nosso propu·
siv4o com os seguinte~ nlgm·ismus :

DI vld11. oxtHrnn.. • • • • • • , • , 13.387: 808.$roo
Di vil!" pelns emprH$lhnos de
186A, 1879 o 1~80., ..... . 9, ri3a: 80ti.~noo
Dlvld11 intui'Oil ...... , .... . 23.~0i :012$000
Divl,io inscripta ......... ..
7:000$UOIJ
Juros diversos .••••••••••••
50:000.$000

E' estn. a despflzn. oxigi la por todas ns roJlartições e outros serviços do Minioterlo da
Fazenda i na annlyso qno rurá n.tllnnte domon~tl'artt. f'Jtlanto n.volum1tdns ollns osti'Lo,
nlgumus pl'incipulmente; esse nugmonto •le·
nuncin a necessitluda rio. rtJJ'DI'lllll. tios serviços
e do cui•lrrdo do~ •·OrlAr'es publico~.
Os U2.027:717$:]61J llx·,dod purn o serviço rln.
•ilvhln do nrÇO.'IIllllto ó supor•ior ô, f'JtULntiJl exLdda no on,mmontn tlo cur•r••nte r"Xerciclo (ou
76.G00::19 ~~000) Uns rno:;mus ver•lms Mirml.
•noncronu•l,;s, um lli.3~7:3~4$, computudtl. u
tllvM1L sómeute com 1tt1 pn1'cellnri que na pro..
pnsiçt'i.o Ugur•um. ~· certo, entretanto, que o
orçnmento d11. Fnzen1la, nsslm for•muiJuJo, nilo
Hstá curnploto, por nilo figurn rem nelle qrmntlus :1 cuj" I'Osponsnbili,fude do pagumonto o
<luverno e~tà sujeito e que cumpre do!xnr
consignndui:l, não sómonto p1Lra ficar· o Po•ler
Executi•·o hnilihtl\do com ••ecursos ~ue lhes
lhç.,m frontA, ··orno puriL tnrnllr conhocidos
dos Pod•"~rAs Lagh. lutivo o Ex~~cuUvo, corno da
,,ução lutclm." vc••iludo qUitnto à situação da
f•1zon•lu p1111lica. ll.C11 br1ndp. corn. o .systerruL do
docrotn.r• ort;n.moutos r.mn :v~:~rtms lusulllcientoi:l para tio r•, 110. exerciclo, o Gqverno obrign.~lo n vir po11t1• ct•o li tos. supplamentn.res o
ext•·uor,llmH·ios. o systernu jil produziu o dotinstr•oso r·esultrvlo de nito fi!Lbl~rrnos IIO,corto
qunnto su gnstn om cada axor~lcio, nem mcs•uo w·qunnto monta o volumo de crodltos pedidos pelo Governo e votó.dos pelo Congi'OSSO
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Nacion~ I, volume que a commissão tornará rgmentada com a dilIerença exigida pela
con}1ecldo a(~;apte.
moeda - ouro - em q!le devem ser pagos cs
Na propo,s,lçao estuclaela 3: ~omma dos en- Juros elo e~1lpreslimo externo de 1895, a eacargos du 1 Jiesouro, ,pOI' divIda a p'gar no mara dos ::>rs. Deputados calculou as despezas
fl1!uro exerclclO, esta augmenlada nas se-I a felz.er nesta moedel, ao cL\mbio ele 13 1/2, ou
gumtes verlJas:
a 19;1;980 a libra esterlina, qua.ndo o seu' valor
Divida interna............
5.250:000$000 a;ctual é de 23$, a 10 ]/2 e nada autorisa a
Juros elos emprestimos das
lixar o valor do ouro no anno proxlmo.
caixas e<'onomicas,. . . . . . .
].270: 000$000 1 A v:r~,\ - exerCIClOS findos - affirma-o a
DiIrerenças de ctrnliio......
9.735: 12::J$liOO commlssao, peL,s ll1formações que colheu no
Exercicios findos... . ....•..
72: ] 45S;liOO Thesou~o Nacional, a quem consultou, está
_____._'_
mlllto lDsutficientemente votada; teem sido
16.327:~74.'3200 tão avultadas as despezas publicas nos ultiSOl11m~ ndo. " ....
mas annos, que, apezar de haver o Congresso
o augmento na divida interna. significa os Nacio!ml concedido, ha poucos dias, um crejurr\s de 5 % das apolices emittirlas com o ui· dito de 4.700:000$ a es1'"l, verba, para. pagar
timo cnlpr,~stimo interno de 1895. 1anç"do a 2.337 credores, ainda ha credorAs em q uancom o delTeto de 25 de f<3vereiro; os juros tidade, com suas contas liquidadas e por
augmentados nos c1epl'sitos das caixas econo- liquidar e que nito serão saldadas com a
micas são computados para accudir á somma, rruantia ele 5.000:000$ que a commissão propõe
a ma.ior, recolhitla as mesmas caixas; o au· p" r,\ est'l verba.
A verba - reposições e restituições - dogl1lento de 72:000$ á verlla- Exercicios finelos -explica-se pelo excesso de despezns or- tada com cem con tos de réis, é manifestadenadas ]]OS exercicios an leriores e que a.inda mente iusutficiente ; 11a. poucos diels o CongTesso Nacional votou um credito supplemen·
se estão liquidando no Thesoul'o.
O augmento de 9.735: ]28$ á verba - Flu- tar a est" verba, no valor de ] .700 contos
ctuações ,le cilm1Jio - explica-se por ter sido de réis, elos C/naes 1.500 foram de~tinndGs
computada, na. proposição, a c1espeza a fazer sómente il restituição d" direitos recebidos
em dinheiro esterlino, ao ca.mbio de ]3 1/2 ; indevidamente de mercadorias importadas e
cumpria deixar esta verba com a quantia sujeitClS :'l isenl)ío de direitos pela convenio
exigida, porque. sendo eJla uma. daquellas ,\ll1eriCallo; cakula-se que sómente est\ conpara as quaes o Govemo é autol'isado a abrir sign::-tção exija outro tanto elo que já foi concreditas su [lplementlres, na. fórm", da ta.bella cedido em credito supplementar, sendo quasi
aonexa ao orçamento da fazenda, esses cre- nenhuma a verba de cem contos fixada na
ditos não estão sujeitos á aplJrovação do pl'opllslção.
Alem destes accrescimos, de necessidade se
Poder Legislativo e nunca se pódo sa.ber qua]
a somnJa do':> sacriticios exigidos á Nação, !]ueremos ver os orçamentos exprimirem a
pela depl'eciação do meio circulante; é o re::-tlidalle e não continuarem a ser o sophisma
dis[,\rce do sacritbo pel8. ignora.ncia de para illudir-llos a. todoJ, cumpre a.brir espaço
no orçamento da Reput:lica D.O cumprimento
quan to e!le <'usta..
Entretanto, a commissão o clisse: estas de ullla disposição Lle lei, esquecida pela. mocifras estão longe de signitica.r a verc!alle da nnrcl1ia. e até agora não revigoralla: a elo
situação, a.pezar de absorverem ellas q[msi resgate da divida interna.
A presen te geração está fruindo as va.nta4/5 do orçamento da fazenda, quasi o terço
da despeza geral d" Republica., por todos os ge us dos emprestimos successivos e que deramos (Ia administração publica; a vordade e vem ser pa.gos no fnturo; para esse tempo
mais dolurosa. e mais cheia de apprellensões. accunwlamos nós divide' sobre di vida, con·
Na vel'ba - Divida exterrm - não estão ten tanllo-nos com o pagamento dos juros,
computados os juros e a amortisnção do ulti- sempre os mesmos e, por isso mesmo, a ser
mo emprestimo externo, contractado em LOII- exigidos então, quando os emprestimos esdl'es, no corren te anno; sendo de;f 7.442.000, tarao de muito tempo gastos; uem uma parao j mo de 5 v/o, pelo prazo ele 30 annos a cella resgatamos, de modo a. alliviar os vincomeçar o Tesgilte em ]897 e!le eleve exigir dou ros lIos effei tos dos nossos desperdicios,
em ]896 a quantia. ele 4.3]7:969$ ele juros t·nendo-lb."s a injustiça. de paga.rem os juros
'
que mais a.vultará pOI' ir augmentar a. cifra e o capita.1.
Dema.is, o emprestimo interuo é fl, grande
dus - Fluctuações do cambio -, verba que
a.meaça terri ve]mente o orçauumto, na de~ fonte de recursos oliCle o governo poderá
graçucla situação cambial em que o paiz per- 11" ul'Ír elementos na contingencia de empen lJo pclm a. honra nacional; esta consiclerama.nece.
Est" verba - Fluctnnções de ca.mbio - está ção impõe aos que dirigem o paiz o dever de
insufficientemeuto dotada. com a cifra avul- não somente poupar a. fortuna nacional por
tado, (Ie 39.294.528$; alem de dever ser <:lll- este moelo cJ e de;.:viar o ;.:ell. c:l,pita\' gUardall~
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do-o parn tempos mnls dlaJcols, como do dlminuw n cll'rn. já ontrogno uo credito fio Etitn<io, nOm do poder noudh• no nppollo, si os to
sa tornar• nocossru~io. E tnn to mníot' · sm·à n.
conllnnçn tio flllO JlOdir, o do mipitnl quo ill'Jil·
vot• 1lo ncndiruo clmmndo, qunnto munnt• Co1•
n cifra dn dividn interna nccumuiadn nos
nnnos nntot•ioros, mns rosgnLHth~ pnulntinn·
monto com n porsovernncn dos homo no pt·o.
videntes o ciosos do sou e~·cdito. Nós tomos
l1il muitos nnnos nccumuludo >ómouto divirlns,
descurando do rosgnte, opol•uçiio qno nuncn
devera ser n.bandonndn, qunosquor C]UO fossem
os sncritlclos impostos, ont1·Ds tantos twiso.,
pnrn não nos proclpltnrmos nn Yoragom dos
dospozns, muito ln,iustlncndns. Domnls não pn·
reco do oq uidndo nem dn. mostras do provi·
dencia, termo; rigorosnmonto cumpt•!do o dever do amortizar torln n divldn oxt<'l'lllt o ntó
n lnlerun. cm rno_·dn do ouro, n1io duixn1•mns
do cumprir n. o:dgencin. dn o.rnol'tl~nçáo do
capital ostrnngoli•o e hal"oJ•mos nbnudonndo
do voz n dlminui~ffo cln dividn intoJ•nn, o mnls
precioso recurso elo Estndo cm momento di!~
1lcil, como ficou dito.
Umn. Conslcleraçii.o o. mnis leva n commissiio
a oconpnr-so dosto assumpto : n fncilldado
com que são nugmontnclns. do nnno a. anno,
as dospezns publlcus, pocllndo-se li Nnçiio con·
tribulnte novos •·ecm·sos pnm osso nugmonto.
SI tanlit ó a Cncllldndo do nchar recursos pnrn

nignmo. som

~no,

nu proprin iol dn sua Cnn·

dii!J<lo, !!Ojum conslgnn.Joa I'HIH1imontos certos

qno l111stom il~ do~pozne do seu .lnro o nmortiíw:iio.,. Pnl'n. isto croon n Cnixrt drt ,\mortixnç:lo, quo dovorio. « rcsg1ttm· nnnunlmonto
tuntus npollcos tio capital J'nncludo, l']lllllltlts
Uf(Ui\·nlosscm à som um. do I% elo mosmo cn·
pitni o 11 do ,inro dns npolicos ~110 so -l'orom
lllllOl'ti1.Mlt!O »,
A noss1 dividn intornn, rcJnclonmúlo llCJsto.
todos os omprostimos om npoli~~o:; dn divido.
l'mulalln, montn. ú. Eornmn do 500.mO:IJGO$;
pr:lo J"llano llll lei do )827, nrplicnndo n nlllortiznçii:o do l 11/u nnnnnlmento, o~igit•in. n.
~n"ntln do 5.ooo:3oo.sooo. A Comml"iío do
Firmnçns pr•opori:t n. ·rostrlctn n.pplicnçiio do
rr·oceito lognl, SI nito recolnliSO elevar• Uomnis
IL Hommrt do:; compr·omissos quo (JCsnm soht•a
o or•çamonto o tnlvor. n rloUeionciu. drL rccoitn.
Sondo, por•óm, necessnrio rostnholocOI' n
pt•atlcn. mlutnr llostn disposi~ii.o, consi~nnrr\
tL vor•hn noco::.sm•ln pn.rn o roSA'u.to nnrmnl do
l/2 °/o dn. dividn. intar·nn, ou :!.545:000$ cotn
osso destino ospocin i do rasA'nto, polo modo
nrloptudo purn 11 nmoJ•tizo<;üo das npollcos
ouro.
Como ostr\ oxpon<lo no Jlni< n vorcln<lolrn
silua~iio dilo fu.zondn. pnblttm, julga do son
dovot• nüo ·daixur do ulludh· 11 ontJ"IL somm11
dp compromissos quo ostiio onerando o 't'ho·
souro publico, o do quo 1m complotn omisdespo?.nS, algumns positl\'ltmonto dispoJJ!Ht.· são nn pr•opo:iiçüo estudada.; nllndo 1'1. sommn
vci:; e outrlls injnstlftcnvois, no monos lncJ•o- llacossru•fn pnl'n a o:mcnçüo das dispo~lcüas do
rnos n parto qno <iosvlnrmos pnrn csto IIm, de ntt. 0" da lol u. 183 c, <lo 23 de sotombJ•O de
grande vnntngom pnra o t'ntui'O, Custa n 1803, rointiv11 nos j m·os das npolic<'S J•osultan·
acreditar que os governos dosto paiz tenham tos dns convoriiüos' dos lnstrüs Lnnca.rio~, ouro
encontJ•ndo: recur·sos pnr,t f1tZot• f11co I'L dos- o npolicos, quo dovinm existir no Thosonro o
pezn do um oronmento que cresceu do ~uo nquclltl lol pnssou A propriodado do B:utco ·
J.l7.000:000$ aló 320.000:000$, podl~o< !'"''" ~" Ropn Liica do Bt•a<il.
1896, e mnis n cifi'R qunsi lhntuatica de ~5\l J\ pezn.r do nii.o te1• siri o foltl\ csan convorsiio,
mil contos do crodltos, sob todas as dono- estt't nn. Joglslnção ossn nntOI'isnçüo o, om
virtrulo desta., foi promnlgmlo o llocroto
mluações.
Do quadro junto, trahnlho ~na devo ser n. 15531l, do :JO do sutoml!t•o de 1R03, quo
tornudo publico, plll'n nvl>o dos dons podeJ•es n.ntori:.-a o ministro da Fazonrln. 1t mnntlu.r
rospon,avols poln gerencia d!L r.. ,•tnnn pu- in~Cl'OVor no gt·nlulo livro du dividn. publica.
blico, ver-so-hn qunnto o credito do !il'nzil inlornn. nrn ompl'ostimo, c11ja importrmciá
tem sido posto 1!. provn nos ultimo> nu nos. nominal ,'icja c:crzctmmmto corrcspaw/c.,lfJ r! dos
Gnstllr tanto usslm o não "j'pllcnr pnrcolln depositas cm apoliccs da rlividf' publica e lrtsh·os
dimlnnta dessa dospor.n J\ d minnlçiio d11 di· mcta/licos (eito$ no 7'/w.wJuro PtJdctal 210/os
vl<i~ internn, to1•nnr cstn rondn porpotun, da diverso.~ lmncos cmisso/'Cs para um·uutia das .
nmorllznvol ~uo aiin ó, infringir ostensiva o J'Cspcctiuas omis.wios.
r.alcuiadnmonto n lei, nludn em vig-or, poln No rolntorio do St•. ministro dn Fnzondn
quni n Nação so oompt•omottou n nlllvlai-u do ooliio ns consitloracõos qno n iol citadn, bem
peso dn sua divida, compromisso nssnmldo como o docJ•oto ~uo lho dou nppllcnoiio, lho
om cndn .novo omprostlmo lnnçndo, ó niio suggot•Ir,tm; cornrJUnnto. lnfonso no moca..
precnvor-se do futuro, o armnr i1s gornGOes ni>IIIO ndop111rlo nossn·lol, alio qulz cumtn•il-a,
por vir do olomentos sóJ•ios do desc1·cdito, mns hesitou dlnnto dos ,termos dns dlsposiçOrs,
compar·ados com os fuctos · pnssutlo:; antro
com ln.lnstlçn o ''OI'dnrloh·n inlquidndo.
:·
·
A iol do i5 do novembro do 1827, nlndn bnnaos o Oovorno.
em inteiro vigor, mas nii.o cumpJ•ldn. hn Do Cncto os Insiras nomlnnlmonto oxlstontos
56 nnnos, <losdo 1840, pi'escJ•ovcu no al't, 07 no 'l'hosom·o ostnvnm riosCalcndos, 1111 dntn dn
quo «não deverá Cundnr-se cnpitnl de dlvldn lo!, pelos proprlos bnncos, ~uo havin,lll to-
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mn.do por omproslimo, qno niio pn.gnl'tl.m, n. •lo npollcos ouro quo rloquantia. do .e 2.000.000 1 pot• alies llli.o dopo- vom sot• inscrlptns cm sou
siliH1ns otl'octivnmonto, mns sobro us qunes nome, segouo.so qno o Thc·
cmitlirnm notns no doltro rio vnlot• nominnl souroô.ltt ro:;ponsavol poln.
15.303:3·11$553
sos::ms li liras; nito serin. admi::;:;ivol qno nlóm d11l'cronça do •. ,,.......
do niio pngnrem ossos omJli'CStimns, do tot• sncr!Ocio por um copitnl superior no do
usufruhlo o sou vnlor no duplo, pcln omis~ão ;: 3B.008.800, im\tm•tancla de todn a divirJa
qno sobro olii'S flzeJ•nm, do niio sarem chn~ oxtornn elo Bl'ni". L computndn. no ymr, ou
mudoS. pelo Governo n. cumprir o elevo r do !i20.018:i00$, que dovorl\ pn~nr, mnl:i nccrosp~gnmontn, nindn fosso osso Olll'O, não llopo- clrlo< it divida rio ot•çnmonto do 1800, porondo
::;itndo, tlgm•ur pn.ra n. convot•são cm llfJoliccs devo correr essa dcspozn, se olln J'ót• oxigivol.
-ouro, no Villol' do cnmlJio de 10 l/4, Jata.
Nüo tom rinvidn. n Comm!ssilo om nfllrmnr
dnquollo decreto, ou no proco rio ~3$465 ftOr quo somollumto dlvitltt nito tom procedoncin.
lib1·n ostorlina do vnlor do 8:';800.
nem scJ·i~ cobJ•nda.
Domrds, ó sabido ~no, dOs lastros ouro,
O Banco dll IV•pnhllcn rio Bl'n>.ll nüo pttrlln
honro llllliL p n·to conve1 tldn. om npolicos, no fnzor n couvorsito, niio tem com potencia. pnra
vnlm• <lo :10.857:0011~. om vit'turlo do rlocroto rlocrottll-n. o multo monos parn incluit• no seu
11. 823 ll, do Q ri• oiltnbro do 1800; ontrnva balanço, flocnmcoto do uma casa. commorcinl
orn duvirln. o ministro si ostn. ~unntin devcrin, onúo só dovom !lgurar quantias rmdmento
Si'll' convortiila em novus ll.JlOiicos. out·o, poJo oxistcntm;, nmrL vcrlm quo -deve ser inseri·
vnlor nominal, ou si, npol!ces como oram, pto. no fntni'O, mns qno nito ó ronl, quo ostá
doverin o seu vn.Jot• llgnrar como ouro pela uoponrlcnte ninda d" um neto do ?odor
cotnçüo do 10 1/·1 pnr• Ror convortirlo om gxccutivo o do interpt•otnçüo do uma lo! snnovns npolices tio mosmo,iur·o.
jeitlt ú nprccinçiio do Puder Logislntlvoo SB
Pot• t·stns dnvi1lns, porjul:::-nr posnlln t.lcmais n Commis~ii.o do Fhutuçons tocn nesta ponto ó
a somma rio 13.0lll:411$t:J7 tnnto como os pnrn niio dL'ixar som pt·otosto n. vortin rn.Isa.
juros do tarJa n. clividn oxtornn em umn. hy- rlnqnollo lmlnnçn, vor!Jn quo Importa om um
y>othoso on n. do 10.211:154$308, na sogntuln, protonrllrln tliJ•oito contl'!l os <llnholros dll
n~gr.L Vll!la pelo racto do ser oxi gida em moer ln. NuÇ~1o o l'ura clmmrt.l' n nttonçUo do podor~s
tio ouro nnnunlnwnto pn.ra sor pngn. no Bnnco pnlllicos, moiit!'nullo·\IJCs como osso. institut·
dn. Ropnblicn do Brnzll, omborn. houvesse do çito rio m·cdito p1•otontlo sobropor·so n todos
soJ' ror.olhidn o dorllsitn no mosmo Thosonro; os podoros no morln do dispor do Thozouro
mais nlnrln, por t'nlt1L elo vm•lln no ot•çnmonto Nndonnl, l'ORol \'ando, por snn nntorldndo, ns
n. convot•:;;ilo deixou de sct• fr!itn. o o ministro qncstllol da. mnls sério. indagncii.o, som pro no
:;onlido do encnmlnhnt• p1U'a os sons ..;:ofres n.
pediu l'.iD!nc-ito no Congresso Nueionnl.
Apozat• da solução· nito ter vindo, npoznl' canda 1elo dinheiro oxistentu no 'l'lwsouro Nn!ln conversão 111io estnr feita, o B:lllCO dn. H.o .. cional, niudn umn. voz pondo om pratico. o
puhllcn rio Br·nzil ,ill fo1. a convor;üo por sua principio do sacrlllcnl' 11 Nnçüo lntoh•n, parn
dolibo!'rtçiio o, no sou ultimo bnlnnco pnhll- nmpnrnl'_l~ f?IUL compromettidn. rcputnçito pelos
cndo om principias do co!'ronto moz, J'ez fl,!:'u- orro< commottltlos, e quo nndn poude uln<la
rnl' no sou ncti'lo n sommn. do 3'J0.7i4:370.~, COI'J'ig"il',
provonionto dns npollcos ouro •) seus 1'0spa·
A commlssüo tio Flnnocns ontondo do sou
clivos juros quo dcoam existir no Thosotlt'O, dovoJ' dcnuncim• o pori~o do tlgm•nr nos 1mom oxecnciio da. lei u. 183 C, do 23 do satom- lanços dnqnollo bnnco um capital tio apo\1cos
ouro, corJ'espondonto no totttl l!ns omi~soos
bJ•o do l8U3.
Na molhar l1ypothoso pnrn o hnnco, qnal a IJnncu.rins; umn :u..lministJ•nçüo hnbil um ho·
C]IIO EO deVO presnmir tor ollo ndoptndo rnl'fl Oii mom snlllclonlomonto eoohocodot• do vnlot•llo
seus l'l:t\cttlo.;;, sendo todos os lnstt·os, incluidos facto do so consonth· somolhnnte l'rnudo
os não tlopositn~Ios, convorti!los cm npoliccs contrn o 'l'hesouro Nnclonnl podorn uprovoll'.tl·o, th•tJnrlo partido dello, por tnl l'órmu
om·o, tlovorü.o pt•odu?.il• n im portnucin. do~
Om·o.... 03.300:72~$302 2·15,0~0:5?8~447 qno nt•t•nstnrà serias embaraços no Thosouro
.Apolicos ••••••• , ••• o ••• o
70.·1ül :500$000 o 1i Nncito Brnsllolrn, compromettonrlo-lho o
credito om bonellcio dos nnclonlstns do bnnco;
325.411:028$·H7 osto tom rocobido do Thosouro toda a som ma
ria nu<llios o ho,lo rcclnmn ,1.\ a nutonomln,
sondo calculndo o om•o ·no cnm bio rio 10 I;.t, avi\·entndo, como n sorponto dn. f1tbnla, no
cotnçito ll rlntn tio rlocJ'Oto tio 30· do sotom- cnlot• tio solo nqllocldo das nrcns do Thosout'o,
1t fJIIOill pmlol'á mor1lot• ttlllt\nhii. Ficn.nssignn·
hro do 1803.
latia
o perigo o o twiso pnra qno tomom ns
B como o Banco dn. Ro·
precnn~Oes nccossarlns, p!•ocauçoaos quo pnpublicn illSCI'OVO 110 8011
roco 1\ commlssüo, jil ostüo sondo tomntlns
~nlnn~o nctlvo do........
3·J0.7H:370.~000
polo Governo.
Sona.do V• VI ·
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Prosognlndo nn domonstrnçilo do eRtnrlo dn
fortnnn pu11IIOI\, ~Uf\llfO h dospmm o ti1ZOJ' com
ns 1Jivil1!1s n. qno l~· Nuçiio B1·nzlloil•u. bstt\ obl'i·
gmln. no proxirno OI'Qnmonto do 180G1 a com ..
mfs~iio lembra qno "'i foram nccro~cldns Ú:-4
VtH'ImS, quo ~~stt\ nstnclnudo, o valm• Jli'OVnvol
dns suns cxlgtmclns, doveJ'Ú, recompól-nB, nn
pr·oposiç[o onvilulic r"'" CnmOI'iL dos Srs. Do·
J>utndos, dn soguloto lil>•mn:
I• Dividn. externa, nugmontnda com o. qunntia nacos..
Slll'in. pn.rn. os juros o nmor-

5°/o••••••••••••••••••••

de 68, 70 o 89 .... , .....

17.705:i7i$000
0,038:805$000

3• Dividll lntorn• fundndn. 23.301:012$000
(3•) Rosgnto desta <livldn,
segundo o plnno dn lei do
1827, om vigor, 1/2 °/u do
u.mortlsncií.o nnmml para
500.030:0B0$000 do npo·

licos ••.•••••••••••.•••..
Divldn inscriptn ••. , ••••••.

2.515:000$000
7:000$!100

Juro:; diversos •..•••.••••.
Juros dos llllhotos do Thosouro ..•.••... , .•.•.•...
Juros dos omprostlmos do
cofre dos orphiios .......
Jut•os dos omprestlmos das
c:nlxns economicns .••••.•
Ditroronçns de cambio, nu·
gmantadn com n dlll'or·on·

50: ooo.sooo
480:000$000
050: 000$000
4,450:000$000

ca <ln moeda para o pngn-

monto do omprostimo do
1805 ••• o • • • • o. o • • • • • • • • o

e rostituiçOos •••
Adiantamento ns nsii'IIUOS dn
Bahln o Pornnmbuco ... .
Exorciclos findos, ....... ..
Orodltos ospecines ... , .. ..
Roposi~ões

rritorloHo, born posnnt!o n gr·nvit.lndo dn. t;ltunçri.o Jllli'IL tr·nzeJ ..n no Sonnl!o, IWIII rohuçns,
com 11 l'r•nnrp10z11 de\•ldn no povo brazilolrn,
rlo,qnom é roprt~t~orJtn.nto, e aos poflor•os, do
um dos qunos Ihz put'to. rt qnonr ca~ll n. rosponsn!JIJi,Jndo rins modldns u. tomut• pm•;1 soJ ..
vot• n. cri~o por que pnssu. n l<epuiJilcu.. ao/ll
n.quolln cnlmn, r•ofloxão, sniJodor•IIL o pn ..
tr•ie~tlsmo quo o.pntr·iu. tem o dir•oito do exlgit•
do! los.
.Jnlgn rio mnls convonicncia pnrn o crolllto
dn nuc;iio br·n.ziloir•n. pór n nit os no;;sOti OI'J'oS

tlsnção <lo omp>·ostlmo ox·
torno do 1805, no valor do
~"7.442.000, ao juro do
2• Dividn dos ompJ•ostimos

1lovor agrnprlr ostos nlgarlsmos, om ostnrlo

45,000:000$000
2,000:000$000

om cinco nnuos do oxp lf•ioucln do novo J'eglmon o lle gover·no tio homens novos, do
lnstllulçOos om lutncom por•ll!l'l>il"ilo; do tntln
Ol'dom, do qno occllltni' u. VOJ'dado, fuzor
jogo Ol'rndo 1!0 11J~Ill'ÍSrn0.\ 1 nLillliSÍill'Sitttn,ÇiiO
bonançosa o ongn.nmlora, quando cnmpt•o
reunir• todas r1s onor•g-ins o nppollnr pa.ra o
patriotismo, om bom tia lionrn gunrthuJn. como
trzuliç11o or·~ulhusn. da. novu. Ropu~liclL dn
Amo!'ica ~o Snl,
·
Po.r•n Llomonstr·o.t• n. quanto os nossos excessos já nos Iovar·am, qniio cut•o nos tem cus·
t1tdo ns velloicfndos dos on!:inlo~, dus expot•ioncins do tnrlo gonoro, qnnnto pr•och1trnos
culdo.t• do nOS.'iO ct·edito oxpOJ•imontudo demlliS
u. commissilo do tlnnnçlls expõ•t o cpmdt•o :-;o..•
gninto d.l noss1L divirht, por todos os titulas
apeznr nos or~.,:nmentos e qno ilovmnos pnp-nr,
o havemos de f1tZo!-o, quo.etlqner que sejum
os sucriflclos impostos, mus qnc, por 'isto
mosmo, mlà devamos nugrnontnr nmls.
A nução lwn~lloiru devo nesta da.ti'l. 1 sogunLio o l'elnlot·io do Sr•. ministr•o du 1'ar.ond1l
o lnformnçoos colhidas no Thosonro Nn·
cionnl :
Divida oxlorna :
Sognntlo o rolator•io do I895 .c. 28.050.800
glllpt'ostimo do 1805 •••• , ••. .C. i .442.000

:m. uns. soo

450:000$000 que no cambio do 27 d. ropro ..
IHUltiUil,,.,,,,,,,.,,,,,,,.,,,
5.000:000$000
Di\'lcla intornn fllnUnUn:
-tn:oo•J$~oo
Papol-ApollcoR
·
do 5 %, Hogu nIII. 210: 158$3UO
do 1~ llli rlo M.27 2ü2, !81 :700$00()
n. qunnto montnriio ns dosrozns do or·çnmonto Apolicl'll dn t!nldn fnzouda tnl qunl dovo sor, sómonto com o JH'útiLimo d o

·Jso:. ...... , ... JOo.oou:ooosooo

serviço <lo p•gnmonto <las dividas do Tho- Divlt11~ atHol•iol'
souro por• diversos titulas i ncCI'f·scontnnt.lo a n !827, nii.o in•
osta.s pnrcollns os 2•1,097:0~0.$0~0 dns dos- Rct•ipta o mo ..
pozns ordlnarlns do orçnmonf'o, com os di- nor de .f()ll$ .. ,
. vorsos serviços dn arromulnção da renda o Dividu. iMct•iptiL
no Sr a n d n
outros doste mini~'~tcr·lo, teromos quo o orçrl- llvt•o
...... ,,.
monlo d' fnzonun "xl;:il'ic i1 qnnnthc do DivldrL
inHCt'ijlta
l35.013:2,l8~, muis multo tln tot•co de t odr~ a
IIOA llUXilillt'O~
~ rocolt11, C>Íicula.dn em 320.000:!J00$000,
lloH l~sladoA ••
A comrnlsslto da llooDQilll ontondou do sou

,.

22:170~000

l~":O~·I$000

..

320,ilt8:332.$00~
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Ouro :

sem entraram em contn os compromissos por
contruct,1s, sarantla.s •IA ,inrus e outros partancontod 110.~ outros mlni~tHrios.
Convóm lfjmhJ'Ill' ~no, por entro os nlgaJ'ismos dosta divida collossnl, hn. nií.o pequena
t~ns (O'/,)... tü.·ti8:~oosooo
pnrlo que J'Op!'OS(1l}tn. divit!IL oxigivul n. ~ual
Apolic•s du t•m ..
~nor
momonto, tn(js C"lffiO o valor dos dopoproRt.imo nncl ..
r;ítos do tlivo,•sJtS ori:;.ms, oxistentos no Thoanal 11,, 1870
sonro o ~uo podam S11r rcchunudos o 1\evom
(·I !G 0 /,). . . . • 2·1.610:000$000
ApoJillOti do omser pugos, dopositos como ~úo, p 1rn responder
pre~tl mo
do
n. 11sso u;.p•uparnonto do nlgarismns o quo
ISSO (4 '/'), ... 100.60·1:000.S•l00 275.·113:r.OO.liJOO significam o u~o rio crorlito, quu.ndo não n.buso,
por todas as fÓI'mns, nponus podamos nproPnpol-moedn :
soutnr o activo do:
Pnpol-moudn. do
npolicos depo;ltn<los pelos
Tho~ouro, dnbancos omls;m•o;.,. ... • • • 03.300:728$302
cltizidn. n qunn·
tiu do 30,000
ll.polices compl'tl.dus com o
contO !i, ro!l•!fl•
lastro dos bancos, ouro.. 30.857:000$000
Apo 1 lce" dt' -1 %
(convor1 id1u1) , 12·1.0·12:000$000
Apolico~ do om ..
Jlr••fHimo do

~tuJn.

om 1805. 337 .3rJ8:052~00

Pnpol-mood1~

bancaria n. cn rgodo BILnco dn

H.opublicn. ore·
preRent,ldo pelas npólices da
convorsiio futura1 Rt•gnn<lo
• )o1 do 1803 .. 340.7H:370}000

678.073:022~000

Dlvidn. iluctua.nto;
Emprol'ltimo do
oofro dos

or-

~unos

restando npenns •••...•.•.• 125.02C:728$302

em npol!ces, ouro e pnpel.
Dennte do Ines resultados dn gerencin
finnoceim elo pn.1z, nos ultimas nnnos,cumpre
ena, •.••••.•.• 36.765:027$780
porguntm• s.i uiio é tempo de parar nn.. cnr·
Deposi~o 1lo MonroiJ'll vc!'tlgmoga. em quo vno o. nossn. d1vida,
tt) dtl So1:corro
nimlu. rnaisnggorn. vada com o t·e~imen dos ct•o..
da Cup\tal Feditos extraonlinnrios, snpplomen tnres e ospe..
clArn.l •• , •••••• 1.223: 103$!78 .
clues, tão ern uso (acíl pttrn. despozn.s velhas,
Bons de dt3funtos
O O.UIIOil\OFI,,, o
3,1Jt0:5.JJ~Q!
nova:~ o futuras.
Dopot~ito" vub:iPoncos couhoco!'ÜO no certo n. verdnde nscos........... ü.QG0:357~8SG
sustmluJ'Il. que ostos o.l:.tnrismos roprosontam;
Dopo4ito~ de din. commlt-~sito •lu 1\nnnça:; julga elo sou devol'
VOt"IHLII orlg"t!lUI i80,478:001$j05
pol·os dinute dos olilOS de todos pnrn que,
convonch.los
lln. A'fl~vidtule do momento, om2H.02S:077$730 penhem-so os podoi'os Legislnti vo e Executivo
Divida do fiança e quo n União
no pln.no slnctwo, JlR.tJ•iotlco, louvnblllssimo,
está. pag-nndo cm prt•R~IIÇÕufl o
de eucarar de f1·onte n situuçito o provei-o. de
juraR nn fórmn. dos crcdltof! eRpo ..
solnQI1o ofllco.z, nii.o se nmbdrontnndo com ns
'olnos do orçnmonto:
dllllculdados nem poupoudo socrificios sempre
Pí!ln Assoclnção
o
todos justlllcaveis. 'l'om fé nos rocut•sos tio
Commm·ciu.l do
paiz;
mo.s Ouocossn.rio cnldn.t• jú. o ji~ do pluno
Rio de Jnnoiro
n.
se~ulr
e oxo~·uttl\·O horoicn.mente,
5, 000 :OOO.JUOO
O ot•çamonto osttufmlo tem vot•bus n.ugmenno CILII\hlo lio
tndn.s com IL ct•uaçl'i.o de novos omp1·egos, com
27 d.......... õ,OOO:OUO>OOO
Polo Estndo llo
n.ug-menta de vencimentos, com dospo;ms dlSorgl po.. .. • .. \,3ü7: 500$000
Vot'Su.s, núo bom ncoltaveis om 11mn. lei nuPolo C:"•ndo do
nun, onde dovom sor consi;;nnrh~ ns verbn.s
Piuuhy, •••• , ~
G20:000$000
pnriL ns despezn.s d.eci'OhlUas em lois nnte·
t•iore~. A commlssiio pussn. n exo.mtnu.L' di
ü,S03:r.00$000 vot•.sus dessas vorlm.s.
}lhii.o-s.,. •• ••• , 16.271 :003$j83
DepoRHo fins cni·
xus ooonomi-

•

ou ••••••••• , .• 133.226:728$302
hn n deduzir
8.200 npol!cos do I :000$,
vendltlus polo Minlsti•o da
Fn1.eotln, em 1803, como
so vi; do relntorio Folisbello Freiro, i• pag. 37... 8.200:000$000

das

Sommn.ndo.......... 1,8SS.·175:Gtl7$000
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Depois dns conslgnn~üos do ns. 1 n 4 o q110 I Diminuição:
roglst1•nm o sorvloo da dlvidn pnblic:~, vom n. 1\Ioios:oldo ........ ..
do ponsioniRtlt::t com o nugmontodo400:000~0·f0 PouRüo~ ..... , ..... .
ou 500:000.~ om um nnno; n vorbn. no o'r,;:tl .. :\lontopio., .... , . ... .
monto do '!805 é elo 4.224:587~000; o GO· Contl'ilmíç11o p:u•n. o
vorno"' propoz
oloval·n
n 4:i:2·1·587:;;
't•osult:tmlo ~lontop10
me~m,o .. · · · · · · · · · ·
t
1
' '•'
<\Of\ func ..
o n~ 0 mon o uccusn( o ncnnn..
.
cionat•lo~ publicas
N11 tnbolla oxpllcntlva osta d11ToronQn 6 Contrlhnlçito p1u·" o
nttrllmidn á qnnntin. dcsllnadn ils novas con- mesmo .......... ..

ri:7G·1~000

7:055)3:i2

10:78~$000

3GG~t20

'

cossnos tlo pensoos o faoernl ou luto.
Somn1nndo., ... ,, .... , .. ,,
2S:ti21$0G·l
Duranto o nnno, do nbril do 180·1 n mnrço
do 1805, o b tlnnco ontl'o o nngmenlo e n rJj ..
2S:ooos77o
minulç1lo desta Vorlm foi do 3~0:'228~111, Ditl~rcncll contt•n o Et~Lndo,, ..... .
ns<lm dlstJ·lhuido,, srgnndo n tnholln oxpll- ou H v~~7.c.~ mni:~ o nugmonto snbro ndimlnuiçito.
cntivn npnglnn 11, do Miuistorio d11 Fuzondn:
No exarclcio do 1804 esta vorha. foi nug-mon·
tndn com n lmportanchl de 210:674$1\lO; o
100 monto•ploi militnl'oli,, ...... ,
03:1\81~111
movi moo to da. verba foi o sognlnto no nu no
G.J meios-soldo!! ... , 110:321$072
do
1803:
i O JlOnsõcoa.,.,,,,.,
303 monte-pio" do11
funccionnt•i os
publicas,,,,..

li :731~210

200:328$170,

4U2 fnvo,·ocldos pelo
EstM.IG no \'1\ ..

lot• do, o, . . o . .

·i3l:Ot1i;$102

Augmonto:
Me•
i o soldo .. ,,,,,,,,
sommnndo Mon\epio,
... ,,,,,,,,
Co11tl'il>ulç11o ... , ....
~!ont('llln dos funcclonnL'iO!I pnlllicos

Emqunnto n verlm nugmontiLva ne~:tn. pro· Diminukiio:
po1•çiio, n diminuição otroctanvn-so do se• Pensõefl.,,.,, ......•
MtlÍO tmldo ..... , ....
guio to modo:
36 moiol!-soldos.,.
8 monto-pios m !li-

tares.,., o,.,,
27 ponAcjoF> ..... o . .
31 montc•pl os cl o
funoclonn.d os
pnblico11, .....

10;:; IJoneflc\ofJ oxtin·
ctos !lO YD.Icn•
do, ... ,. . .. .. •

~lontopio,,,,.,,.,.,.

10:·132.~·100

ConLt•lbuiciio .. , .....

11:057$fl00

1}1Hl.Si

moamo .•• ,.,,,,,..

8~:000.~000

2:8G7~173·

11·1:202.~033

753)\H

Soffimnndo , , , , , • , , , , , , , , •

17: HS$·100

f.1 vezes o n.ugmonto,

210:074$100

Bnsb n olo~uoncin dostes nlgnrlsmos pnrn

·H: 836$00 L

:JO:i:GI-1$;;0[)

1:320$000
0:072.)000
O:·IOOiOOO
230$100

sommnndo <lomonstral' no Sanado qmtnto do pi•ojudlcinl

Isto quor 1lizor quo, poJo systomn dos do·
crotos ~ue rogulnm o nuxilío do Estndo nos
seus runcclonnrios depois do sou 01lleclmonto
omqunnto n olJrlg-nçiiu dlminuia. om ~14:83G$,
nngmontnvn no doca pio dostn qanntin, sobro·
cnrre;:nndo o ol'çamonto com ostn dospe1.n
n mn.IS SOiJI'O OS fillnOS nnteriOl'CS,
No orçamento do corrente oxorciclo (1805)
foi conslgnndn n vorbn, n mais, do Q;0:006$770
sobre o orçnmonto do IBU·l, pnra occOI'l'or no
serviço dostn rub1•1ca ; no nnno <lo 1804, o
rnovlmonto da. vorbn. foi o sogninto, sogundo
n tnbolln oxpllcntlv11 dessa nnno':
Meio Roido.,, o,,. o,,
MonttJpio .. o........
Contrl hulcüo p:u•n o
mORmo ... ,,,,,,...
l!Jon!opio tloB funcclonat•lo~ publioos
ConLriiJuiçiio pn.ro. o

227: 702~500

--Dill'eronçn eont••n o JlRtndo........

IJ: 22!i$ii20

13:121$071,

25,313$132

hn nosto systomn do vordndelpo socialismo do
lMndo; n dospo1.n crosco semp1•a em mnis do
decaplo do nllivlo ao orçnmonto poln dlmi·
nulcão dos ponsionlstns quo dosnppnrccem,
não sondo licito snbot· ntó onda toJ•it chegado
ostn vol'bn dentro do doz annos.
.Tó. so pôrlo nvalinr n. pi•ogrossíto crosconto
llolos nonos nntoJ•Ioros, se;.rundo n dotnção dn
vopbn om cndn orçamento o qao foi:·
Em 18fl2, de ,

0 ,,, .............

llm 1803, do.....
I~m iS!J.J, do.,,,.
Em lSIJ5, do,....

2.533:007~000

2.533:007$000

3.!H3:tJ~II'>lU0

o\,22·1:tl37;SOOO
Nm 1800, Aot•tt do, ........ ,..... ·1. 72·1:587$000

hnvontlo umn diflilroncn.Jmra. mnia,
om qnnta·o nnnnos elo., ,o•••· ... 2,101:580$0GQ
qua~l o doht•o,

lnfelizmonto nnrla ó pos~lvol fnzor quanto n
vorilrt, no OI'QtUnauto dn. til.zandn i n Cn.mm•n dos S1·s. DeputndoH jiL tomou n Jouvnvol
lnidlltivn do nomonr umn commlssão pnrn
o>tl)dllt' o mocllnlsmo dosso monto-pio quo
ct•<f.jco, om vm•ncldudo assombrosa dos dlnhel·
ros
dn Nnçüo ; nganrdomos o resultado dos
300:427$83·1
ostt~
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sons ll'nbnlbos quo cumpl'o f,Jzot• votos pnm
virem ,iii. antas do mnior nugmento.
A troco 1\o nmilln, om cadtt moz, tlotluzitlo
do simples ordenado dos funcclonnl'io• puhllcos, muitns vozes n contragosto, instituo·so·
lhes. umn ponsfto que está croando ttmn classo
do funccionarios mortos, nnno:m á foi hn do
pngnmontos dos fnncaionarios nctivos, nüo
podendo o Estado libortar-so do pngm• os von·
cimentos do quom nnm voz entrou po.rn umn
dns suns roparliçOos, nem mesmo depois que
ella morl'a, no do fucto o monte-pio niio doixu
l'Ocursos pn1·n occorrer no pagnmonto dn. <los·
flOZa., Nn lo! n, 20, do ::lO do dezembro de
1891 1 nl't. 15, foi o Oovorno nutorisndo n
rovot• o regula monto o n tnbelln !lo monto·
pio dos funcci,all~t·!os publicas, pt•opondo no
Congresso ns modulcucOes ou quaosqucr medidos qno julgm:so convenlon tos, !iUSpondondo
desde Jogo snn oxccn~ito. O Guvorno nii:o usou
dossn. u.utori::on~iio o alia cnducou, por nito tor
si !.lo rostnbolecldo. nas lois orçnmontnrins seguintes. A commissão julga. do nocosslda.do
rostnbolccor tt nuto1•isn~lío, porrtuo suppue
q~o. as qna.nth\s. nrrocndudns nfío cobram n
dtvtdn do monto·pto.
Jnuto n estn vcrhn ostlt a dos nposontmlos
que, npozar dn restricçüo do nrt. 75 ela Constitnic:1o,qno só llDl'mitto naposontadol'in em

caso ele immliclc= no SC)''IJiço ela Nacno, tem
s!Uo nuginen tttda. mn todos os nonos, pol' 1mverem sido concetliúns c impostas contra o
preceito constitncionnl, nposontaclol'ins a ho·
mens vnlidos, do publico oxol'citnndo n sun
nin•ln multo Ynlouto nctividndo cm sm•viço
particular, muito mnis oxig-ont.e, quanto ,·l
vnlldez, do que o sot•viço pu!Jiico.
llst1>S duns vorlms, Yerdudo!rn divWn, poior
nindo. do que ostn, pm• nito rorn·osoutarom
vnnlngom algn!Un a.ntorlor, oxlgom·.ao orc;tt ..
monto ns quunttns:

ptjnstonistns ..... .....• ~,,.
Aposentados .............. .

•

com pt•otoslo contt•n n violoncin no sou di·
rolto !lo contlmmJ·om n. prosto.r set•viços,
validos como so nchiio.
A vorhtL n. 7, quo so inscrevo- Thosonro
Fclloro.l - yom nll'~mcnt.ldiL i~ do oxorclcio
corrente, na sommi do 13·1:000$, nsHim ,iustiflcado o nngmonto ua proposiçüo Utt Camurn
dos St•s. Deputados:
P01!iJo nn propost!t do Governo:
B.oprosontnçiio d1) minislro
(~o! tio 20 tio Dozorn !Jro tio
180·1) ...• ••. ' ........... .
VotnoJo peln Cnmnrn :
Rcstnhe!cc!mcnto do duns
sub-tl i l'octorlus, oxtlnctos
da iliroctorln dns !<ondas
Publicas, com o possonl
pa.l'a calln umn, do I snbdit•octmo, 2 pt•imoiros os ..
Cl'iptnrnt•ios, :l segundos o
:.1 tet·coiros . ..... , ...... .
Grn.tlllcncti.o n um nnxillm•
dn. UiroctoriiL Uns Rondns
Publlcns, quo servira do
Sect·otnrlo do Consol!to do
l~nzljndn ....... ....... , ..
Grntilicnçüo no onicL'l do
gnLinetc, ............... .
ldom nos auxiliare.~ do gnUinoto .................. .
!dom ao nnxilinr da <!!recto·
ria do contui<llidailo •••.• ;
Quebras no thesouroh·o, ... .
ltlem no pngndor . ........ .
Publlcnçiles o imprcsoilos (na
vot•bn mntorlnl) ......... .
SOlYilll!\llllo ••••• ,,,., ... ,.,

12:000$000

02:400$000

1:800$000
2:·100$000
000$000
I :800$000
2:000$000
I :000$000
20:000.~000

J3.l: ooo.sooo

A commlssüo do flnnnç.1S propilo omendos

·l.i2-!:58i:!;OOO suppressivns n. nlgumns dossns disposições,
3.308:005$388 por julgnl-ns lncompalivois com as consignn..

somman~o.........

... • • .. • 8. l23:282,$l88
som que no Estndo dóm vnntngom nl~nmn.
O nu;::monto do ot•cnmonto do 180ü souro o
oxet•c!cio corrente correspondo n:
Do ponslonlstns........ .. •
400:000$0•10
Do nposontndo;, ••. ,.......
100:000$000
500: 000~0-10

ou seiscentos contos do l'<lis.
Se o S_enndo der n sun nroprovn~ilo 1\ umn
proposiQiio dn Cnmnra 1\os Srs. Doputntlos, nn
qnnl lm dlsposiçilo qno pot•mltto no Govot•no
chnmnr no SOI'\'ÍQO os l'nncclonnrins illogulmonto nposontndos, podorn h<wot•nlgnnm 1ll·
mimtlçilo nossn vor!Jn; mnllos dol!os o fot•ilo
sem o roqnororom 1 som o dosojm·om o ntó
f

. '.

çues do loi do or~nmouto, umns o inncoltnvels
outrns.
.
As sub-dil•octorins dn Diroctot•ln Oernl do
Rondas ~uo n proposição mnndn rostnbelocet•
fomm oxtlnctns pelo nt•t. 5' § 2" do docroto
u. 1100, do 17 do !lozom!Jrodo 1802, uo ~uni,
n.stwtlo llo.nttrilmiçiio conforid1t polo~ m•ts. 10
1la !oi n. ~3 rio :10 do outuht•o do 1801 o
!8 dnloi n. 2U do ::o do dczomut•o do mosmo
nnno, o Governo dou noV!l orgl\nlsaçüo à~
repnt·tiçilos do fuzeniln, sujotlo o son neto u
npprovnção do Congro:::so Nnc1onnl : comqnnnto osso 'docroto nlncln. niio Ltmhn. sillo
npprovnllo, ~lia subsisto om ~igor, pm• fm·~tt
dn uulorisnçuo, prorogn.dn. .n v1gonchutto qne
o Polloi• Logf:.;Ju tlvo quo11'n omon.h\l.o ou
upprovnt• tnl ~unl !'o! formulndo o posto om
oxocuçi'i.o.
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onrlo sará discutida do mosmo modo, solfra
emondus ou 111'0 o sojn npl'llSentndn n.o Pr11sl·
donto da Ropuhllca, pnJ•n. meroot~r a Dnn. anncciio on vóto, ospochtlmonlo prnnuncindu. soltro
n refm·rrm pretendida ou sobro o sorvlço
cromlo.
Incluir, por omondns, disposi~Oos alheias ri
umn IP.i frHnsitorln. o flUO dove terminar n sun
execuçúo com o pcwlodo orçtun~·ntlu·io.
dospeza om lol de orçamento, ó sophi,mnr o
Quom ••tufinr o mrcnnlsmo ndoptndn pnl'tl modo de h•gislur, coiiiAr do sot·prozn, multas
n clnboJ•oção <lns lois pelo regimento tio So- vezes, n outra cusn do Congre~so 1 iiiUtlir n
nnilo, oncontrnrà o prohibi~~no oxpt•ossa do funcçiio constitucionnl dn. snnccito, pelo Poder'
innluir nos JlrPjoctos dns lois unnuuo~, omon- E~ocutivo o n!Jrlr n por•tn. lnr•gt~ do forrruw
dHs om nrtigo~ que creem, rol~u·mon• ou ex· nmn. log-Jslnçiio por nrtlgt1S dns lera OJ'Çaruen·
tin,~:am SOI'Vtços e ropnrti~üos puhlicns, can .. tnrinS 1 impossJvel de sei· oxecutnda com 1\ ro ..
vortnm om ordenado pnrto ou torta a grati· gularldndo precisa, nos ropnrtiçoos publicr•s.
Chegn-sa com eate systenm. uo ubsu1·do do
fic·•c11o ostnUo!ecidu. em lois ospeciuo:-~, revoguem Jols do outra nntm·ozn ou mnndom vi· estar sondo discutida no CongJ•osso Nacional
gornr lois jú. rovog-ndns
umn lol do reforma do repurtlções de Fnzonda
Não ó necessnrlo onr.nrocor o principio sn- cr~undo novus o llltornndo dispostcoos de oulutnr quo esta dlspo,lcrlo contém: n olnbornçno tras o virem n. ser m·oadns novas o refor<lo nmn loi, soguntlo o cap. V da Con,tl- madas outra& por pequenas altoraçOes enxer-·
tuicüu, oxi;to o co11cnrso dn Camnrn dos Oupu- tn.tlus nos numeras dns diversas rubrlcus c.la.
tndos, do Sonndo o do Presidente dn Repu- lol do orcnmento, clamando semolhnnte pra·
blica; inciuh· dlsposlçOes pcrnwnentos quo so ticn contrn a sull Inclusão nesses paJ•ugraphos
referem, ni'io às dcsp(jzns jU. decrotndus, ou de Ulll" lei annua, quando foram julgnrlas
que nlter;1m, reformam, ~upp1•imem ou crenm disponsavols na lei quo ostó. em elabora·
serviços novos, nns leis d1L recf'litn e dn. d~:oô· çi'io.
peza pubiicns, nocessnrias o improscint!Jv.,is A Cnmmlssilo de Finançns entende que a
pu1·a o rogulnr funccionnmonto do systomn creacilo dns sub-dlrectorlas do rendns, com o
govornnllvo, ó: do um Indo rostrin;:lr n seu pessnnl, teria sou lognr proprio. no proncçü.o de uma ou da outra cnsa rio Congres~o jecto n, 51, do corrente anno, que crea reparNacional, quanto no esturlo da novn. fó1•ma do tiçOos do Fnzen<la e 1tltern nlgumas dns illsserviço, :q1resentudn por eniAndn om uma po•lçOes dus leis dessns repnrtlçO•s; tendo
dellns; do outro; Obl'ig-nr o Presidente da vindo o projecto da Cumara dos Srs. Deputndos
Republica a submettoi'-SC, com lmpnssihlli- sem essn CI'Onçiio, não parece do convonitmcia
dade do oxoJ•cicio da sua funcçüo constltu- fnzel•u nu lei do orçnmento, onde niio pódo n
clonal do- voto -, it modirht ostrnnha no sua neceosidade ser estududa conveuieutoorçnmento. Não lhe ó pormlttido vetnJ• uma mente.
pn.l'to dn ltll sullmettida iL sun. OfU'eclaçiio i Julgn Igualmente de vnntngem propór a
niio lho ó licito deixar do snn"clonaJ• ns leis suppressno das grut!OcaçOos nos nuxllinres
orÇttmontnrlns ou outJ·n, por tho pnmcor de dns dlrcctorlns de rondas o de contuloilldnde,
vantngem pum o sel'viço uegotu• sn.nct·iio num por uii.o ns jul,!:nr necess1\l'!ns: os directores
ou out1 o nrtlgo da lo i, quo contenha ma teria tóm, como seus auxiliares, todos os empreostJ'llnha ii. do quo ella truta como ponto prin- gados da sna directoria o estes têm venclmontos nxndos na lel ; niio pnroce do convocipal.
A regra n ostabolocer, do accordo com os niencla o systomll novamente ndopta<lo do dnr
§§ 3tl a 40 dnCenstltuiçüo ó que cada p1•ojecto gJ•ntiftcnçOes nos auxiliares dos sub-chefe• dns
do lol contenha unicamente nrtlgos refe- ropnrtiçOos publloos ;. de quo elle tonrle a
rentes ao assumpto sohl'O que tonlm. do ser gonerallsnr-se, ns novas gratlfiooçOes silo n
lo;:tlslndo, som dlsposlçoes estrnnhns, om nl- prova.
toroçüo a rlisposlçOes do lois outras al<lm tias
omcndns quo propiie 1
quo constituem o objectivo tia proposição; nb Com llFIsontitlo,
n. verba. do § 7,
lois ot·co.mentorins, unnnns como siio, tlet;tt ... '1noBtB
1
hoaouro li'cJtJornl CJliO·oxige ••
801:100$000
DnJius n. regerem um bÓ exor•ciclo1 dovom li·
mi tor-so n fixar a receita o n tlospeza nosso Tllt'tÍ. na diminuicõcs·síiS.ui~ios:
. ·.-!
'JlOriodo do nccordo com ns leis un torloros,
Suppros11Üo d1111
respeitadas pelo proprio loglslndor.
dlrooloritLI'I de
So algum serviço proclsa do reforma, -ostn rendnR ..• ,,,.
i>:i:·I00$000
seju submottldn it aproclu~iio em uma· ·tias Grn ti tlcnçiio n
cnsns do Con~:rosso Nacional, pnsso pelns dis· um nuxillna•
cussOos reglnumtnos, quo tJovor·üo vorsnr
du. dirootorin.
sómonte sobre ossa l'eformn, vil. il. outra casa de Nndns,,,,
1:8110:1000
A rovognÇtio, pnróm, do qnnlqnoJ• dns dlsposicona rJosse qecroto nii.o pôde ser feita em
umu lei do ot•çnmonto docrotudn parn vi,a-orur
dnrnnte o oxcr·clclli pnrn o qual ó votndtl; n
commbsiio julga do 0rando lnconvonloncin
ostn Inclusão do mcuidns pormnnontos om
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Jllum elo 11111 U.ll·
xillat• diL dil·o·
oto1•in tio con~abild;ulo , • , ,

!:800~000

OG:000$000
1•'\~n.ndo
Apuna~o~

PropOo por isto omonrlns quo suppt·lmnm
ar. tu da propoatoiio as
o ro..;poctivn~ dtspoalcoes:

~lo:it~ numero J_o
~;ogumto::l qunntms

t•ncilll'.idn. n, .... o • • • , , , ,

nu:,:-u1outnllrt tliL do ot•çn•

nlonlo vigonleo ,

0 ,

o.e,o•••o• ,,,

E'tlilpnrtH;ii.o du Vflnc!muntos dot; tlul11 du nr•
nuuum o ti/JK njudnntu~ du n11iuml>itrndor
diift m~ptllnr.ln~, nu11 :~ug-uwloK nl!crl[ttu•
tlli: 000 3GOO
rhrw~, na. Cn[tltnl Fudurlll.,,,,,,,,,,,,,,
ttlumtlll Allnntluga du E:~pi.r"Ltu !'inntu,,,,,
• '"
•
da lltLILin ...... , .. , .. ,
705:
de :O.Incoló .. ,,,,,,,.,,

ton.so:to

7::i7: 100$000

a;:ooo;ooo

cm

..
..
•

H:-100~000
~uw;ouo

8:000~(}()()
i :~UU-000

d11 J'Ot'!I'IIUhliC'I ' ' ' " "

8;0001$000

dn Conrà, ..... , , , ,,, , ,

:1;-tOOiOOO

tln. l'arnhyiJn,,,,,,.,,,

tln :.lnrnnhiin,,.,,,,,,,

8110~!~10

tl:suu~ooo

tln J•urà .,. ,, ........ . ~:UOO,:~OOO
elo ~lnn(uJII,,.,,,,,,,,, i::wo~ooo
d11 :o;nutotK , ......... ,,, ii :oou~ooo

1(.., Pnrnnuguá.,., ,, , ,,
i! 100::'000
A vorua t•eJntiva no Trilmtml do Contas ó
tio ~nntn. Cnthnrim1 .. ,
800~000
•lu H.iu O. du :-lu I..... 6:000,j000
n mcsmn do orçamento vigonto; undn hn qno
tio Porttl Alugru,,,,.,
5:~00,1000
dizer ::-;oiJro HIJn.
cht Urnsuayana •.•. , ,, ,
i; tOUtOOO
A do n. 10, quanto h l~ecobodm·ia ri" Cnpi·
tio Corumlu\,,,, ,,, , , , ,
8(){J,Il00
tal Federal, Uumn pt·ovn dn, inconvonioncia
tlo S, Pnulu ...... , .... 7:000~;000
do augmonto do veneimontos om lois do orSommanllo,,,,,,,,..,,.,,,,,,,,. h~:ooosooo
cnmonto: n ln! n. 200, do 24 do dczomiJro de
1804 nugmcntou os venciuwntos elo pessoal
Alóu_l dessa oquipamçü.o do vencimentos, a
dn. H.ecohedot•ia.; flndn a nnna, o Ministro on- propostçi\o ~" C:tmara dos Srs. Deputado>
tour.lo fJllO elln. deixa flo ter oxccnçiio o pol' CL'ca mais os lagares de:
i:,to n Cnma1'll. lixou do nova ossot:J voncimontos
nugmontado~. ullm do porlerom set• poroehidos .Admini~tradar dns cnpntuzías
un All'andogn. do J\t'acnJU.,
2:500$000
no eXOI'CÍcio J'uturo; n. verlm, pm·óm não tom
!<Iom nn ~o Pono•lo ......... ,
2:500$000
nltornc;üo da do oxcrcicio CDI'J'ento.
l~olll na do [tio Grnu~o do

A verba n. 11, Co.ixn da ~\mortlr.uçiio, tnm o nuNorte, •• , .• , .• ,, •••• ,,., ••
gmontc.o tio,,,.. 10:000.$ pn.t•n aASIJ!IHitnrn do no. !dom ua da Parnnh~ba,,.,,.
':u1, propos~o p<1lo Oo- Duiti coufuront~s nt~ de Santa.
vot•no,

o .••

1:000$ pu r:~ 'lueLrnrinO thtJ:Wu·

0"0 .. ,, • ,,

-

rL'ii'O,
llltl.l'n.

Mmmando, ...

ti :000$

pl'opo~to

Cntluu·lutL, •• ,,, •.••••.• ,,.

0:000$000

ftuHleo"U ••..•••••.•••••.•••
Sammnm todos as lagares noVntlltll1to m·endos em lei de

5:000$000

pela Cu· Um gnurJ.n-rnór nu. mesma. uJ ..

Ol'ÇilffiOlltO,,,,, ,., , , , , ,., , ,
100:400$000
A verba- Alrandog-n- está. nugmontndn.
A cornmiss;io propOe a supprossilo do todos
iL do uxorcicio \'igoutc:
es:.ias
nugmontus do vouchueu tos o do 1'unccio·
A propostfi do Govet'tlO po·
nurios,
dir·n ..... o•• oo.,......... 0.15U:3Gl$000
A cumnrn fez ~imlnuiçüo na verbn pro·
A praposi~ii.o l.h~ Cmnnt•n.
poJo Govot•no pnra a All\ln~oga da Cn·
tlxn om .•.•.•..••• ,,, •• , 0.013:250,)000 postn
pi tal 1'odornl, do modo seguinte :
402:808$000 lto,luziu a verba ~o mntorh•l,
on maia
ptlliL suppJ•ossüo dn verba
o corno t\ vot•!JtL do oxorctmo vl:,:-onto ostá destinndn puro o sorvlço tyllxnd!L Ull fJU!lnthL do 9.ii0:081$. vU-so quo o pogt•nphico om ••.•••• ,....
15:000$000
Govm•no pmlit•n. mono:; 10:720$ dCi quo lho dá Dt:~Juziu n. verllu. t.lostltmd1t no
1\ VOI'~IL 110 HlliiO COI'l'OiltO.
pngameuto de 21 trílhtLllm·
,\ Camara elo:-; St·s. Dopntndos outon11on de ÔOI'Ol:i o 12 u uxllim•o:; do par·
convenioncht o(]uipHrU.l' os cnrgos do tlol do
tnriu, nus cnpntazins., ... ,
·10:260$000
urmnzcm du. Alf.~mlogrL no do segundo:; ol:i· No mattJrinl dns cnpnbLziu's
crlptm•m•ios, unictlmonto flll.l't\ pei·copt;ito dos re<inziu 10:000$ pot•n ncqui~
vonclmonto.;; os voncimuntos Uo un::; o tios SIÇ110, l'OJlUl'Ol:i O COUSOl'VIIÇãO,
outt•os estilo tixmlos cm lei o no rogulumonto 5:000$ pnrrL couset•vaçilo do.
l'OHJlOCtiVOS, 11110 pnl'OCOildO iL comtnistiiíO (}\lO
linh" do t•·illws, 5: OOO$pam
dovnm ::101; ultot•tulos om lo! da orçamento, concerto do runtot•iu.l rodiUl·
.{'oloH motivo• oxpo~I<Jos ncimn, quando trn· to o U:OOO$ para onc.,unou do.s dlrootot'las do ron~ns do Tltosouro.
mentos o mais dospezns.,,.
26:000$000
1

•

2:500$000
2:500$000

''
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Pessoal pnrn. ser consoJ'Vntln
n tlu tt~boll~ dn loi uo oxorclcio Yigontoo o,.,., oo., o••
Sommnmlo •• ,...
,
t d G
.
ptopos ~ o O\'orno 1m\'1~
Sorvlço typogrnphico 2:500S;,
tlcnndoreduzidn.nvorlmcoêu
n. suppres:iUO n ••.•.•• ,....
021 trn!Jn.lhntloros n ·1$ por dia.
7·'"'
(i9Q::; ficnnd
õJI: ... ..,,
~
oom.......
52 nuxilinres do pot•tnrla.
03:440~, tlo~ndo om.......
Acqulsl~1i'o, roJmro 0 0011 ~ 01._
voção no mntorinl dns cu.pntn,ins 50:000$, rodndtln n
Consorvnção d11 Jinhn do trilhos :10:000$, rolluzhln. n. •.
Conce!'to do mntorlnl rodnnto
ou OOO' d '1 n.......
• : ~· re llZllll
Encnnumontos
o mnis despeooo··
"
zns Iu:- ~.red ll7.1'ti a n.....
Posson.l do sot•viçn mnritlmo
108:·1·10$, roduzltln n...... •
A

ANNAES DO SENADO

7:300$000

12-1:500.~000

.
podido:

12 :00DBnuo
..
717 :300:;;000
·li:SOO.~OOU
·lO:OOO.~OOO

25:000$000
15:000$000
10•.0[10.~000
,,

101 : l·lOSI,··,00

. A Commissüo tle Finnncns ncceitct cstns re-

ducçOos.
Os n.ugmontos consignndos om outrns vor~
bos pnra o sorviçll dns nlfantlogns poJam ser
faltos na
loi do ot•çnmento
o siio nccl:litavois•I n.
• •
proposu;ao
conbtgnn.
nrn.n pcq ncnn vot•hn pn.l'n.
quellrns no;; thesouron•os, o quo ó 1'1\Zonvol.
Concodo umn gt•ntillcucüo pura os omprognd9s do n.lgumns nlrnndogns, ú vistn. do oxccsslvo custo tL qno chop-ou n vidt~ om nl"uns
Estntlos, o qno ó nttondivol o pódo sor tolto
em loi annun, po1• nüo sot• 1\ugmonto do voucfmootos e t.dm gratl!lcnçi1o oxtgidn. polnil cir~
cumstnncias unormaos dn presente situnc«o
oconomica. do Jlnlz.
Ess~ gJ•atillcação ó ntó 20 "/, no Estado do
Pnrú, .JO '/o om Mnuáos, 40 '/o om Santos
40 "/o om Col'Umbá ; oslá om fól'mn do nu~
torisução pnrn quo o Govot•no possa ns1r
tlolln, llxnmlo·~ como o oxlglrom ~~~ clrcumstnnclns do sorvlço.
Mllltnudo a mosmn razüo pnrn o Estnt!o do
S. Pnu!o, om·cuja capital vai sor lustal!nt!n
n..no!n alfnmloga, é do ,justiçn. dt~r oss;L nutol'lSnçao pa.rn ~r.ltillcnção u tó ·10% nos omprogn<los da nlf,.ntlo;;a do S. !'nulo, o quo n.
commissrto pl'opõa, com o nngmr:'uto 1lo
I Ji:280$ ii mosma YCt·bn t!ntla parti" All'andogn de Santos.·
A proposiçi\o J'euuziu do 50:000$ ~ vot•ila
clostlnndtl n despozns lmprovlstns o urgontos
nas dlvot•:ms nlthndogns i n commls:::üo jul,.•n
0
quo nii.o hn r<lzito nossa rotlucçl1oo
A voriln potlldn poJo Oovorno ó tio 100·000~ •
do relutorlo do Sr. MlulstJ•o dn l'nzoudn r~~
mltLI o ostado lnstlumvcl em que so ncham

nlguns or.li!lcios dns nJf,tnllog<hS dn. Ropublicu.
o como m·ge ucwlit• ús instlllltos roclnmncõo::l
qno.o ~orvico .oxigo: a vorlm do 100:000.$ ó
dltllllll\ ln o mmto con \'Ótll nilo oslnr n. t•orra ton.t•
essas JlD~twno.~ sommus, qunudo uugmeflta-so
o voncimonto do JlOi;SOI\1, O Govot·uo nüo pótlo
dolxm· qno o ~orvlco sotrr11 por nfio tor vorha,
oxigun. omiJot•n, com fJUO acudir• a um cdlllcio
flUO nmon~n t'ninn, um oscn.lot• quo so pnrto
om sot•vh.:o, umn. cttldoirn do lnnclm quo so
ostt•ngn ou ouh•n oxig-oucin. somollmnto: u.
commissüo
pt•opl!o
ld
L d u. rostanrnçüo- tlu. vct•\Jn pr..
( l a, por on oo or quo nüo mo oconomttlS
dop•tn Ol'<)om qno so dovom t'ttZOl'.
<tl'a .tnsllllcnt• o ro>tnbolocimonlo dostn
~orba no vn.Ior pot!Ido, bnstn citnr ns sogulnlos
linldms
rol;•toJ'Jo do S1•, Mlni~tro dn Fn·
zon n " pngnm 2 J3 : « Alndn tmtn1ulo dns
nH'andogus, om gorai, canvóm nttondor~so n.
que multo convóm tlotnl-ns dos rccnr:;os li nanc\nos indisponsn.vols nocust.oio do scussot•vit,•os
pocu li nl'Of:!, n! Im do quo n. acçüo fl:)cnl so nüo
voja intoil·nmonto nnnullatln, como inloli7.·
mouto acnlm 11o occorror na nlrnndogon. do
Ccl\l•h, ondo dfoi ~uspouso o sct•vlco oxtorno
por cnroncm o ct•etfito pn.rn. n. ncq ulsiçü.o do
um oscnlor; no. nlfnnJoga. do Pc1rto Alogro
Ucspedit.lo o pessoal da romndoros dn gunrdn.moJ•in. o, pot•tunto, nnnullnndo essa SOI'Viço
lia importnntissimn. ncçüo fiscal, por cnroncit\
do moi os m·çn.monln!'los o oxiguidmlo dos von·
cimentos tnxndos o, llnulmeuto, nn. n.lfh.ndogn
do Pm·il, interrompido o sorYico do outroposto
pnLJico, intorosstlnto do grando commoJ•cio fie
ll'llllSito uns ropublicns limltropltcs- Porú

I

qo

Bolivitl, Vono;moln o ColC'mbin, pol'qno, inn ..

tilisn.do o guintlnstu quo nili oxl:;lm. dosdo
1870, o Tl'ibunnl do Contns impuguou o l'olglsti'O Lia nutot·i~uçãoconcodida put\\ a ncqui•içiio do outro nppnrolho.
Cnrocomos, pois. do conYit• orn quo ns t\1·
fnnrlogasJo pnl,, nttouto o valor uns nltrl·
bulcoos quo lhes J'oram conferidas, dos lmpol'tr.ntos seJ•vicos ~no tlosomponhnm om bem
dos rospoitnvels lu torasses llsouos o do~ do
commorcio intornnclonnl, nilo lJol!om pl'oscin ..
dil' dos olomontos .iii us>lgnn nt!os ~no intorcssnm o sou possoal o do qm\nto convóm
ú.s dotnf}OO::I ot'f)rtmontnrins quo os sons sot•..
viQos rcclnmn.m. ,\ssim ou contia q no uilo ser1io
nogndos no ::\linlstt·o 1h\ Fnzont.I:L o:; maios
ncima. infiicndos cm bem do tüo impol'tnntos
sot•vlços. »
·
A AlfnUt!cgn doMncnhó.folcl'cndn pot• um~
lo! do um dos nnuos proximos Jlnssndml ; na
lo! do Ol'çnmunto do coJ•roJito oxm·cloio, n. 11
do tn•t. 0' o Governo. foi nutm•lsutlo n nbJ•!t•
cJ•otlltos pnru u conclusiío do odillclo elo. AI·
fctndo~n, dovontlo iustulnl-n dosdo logo. A
1111torlsnçiío foi oxcoutudn o o mllllclo ostil
gunsi pl'Oillpto, dovoncJo·sol• lustulludlL " Allnndega em !Jt•ovo tempo·, .Jl'. justo qno so lho

,.
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dó vorbn pnrn runcclonnr, o quo n Commissão
propõe.
Quanto i• vorbn- Dologncins Fiscnos -a
commissüo do Jln<tnçns sonto·se emlmrnçn.da
no estudai-a; n C11.mnra dos Srs. Doputndos
fixou ns dospozns com esta verba, tomando
como bnso um pro,locto do Joi por olla votndo
o submetlido V. dolibornçilo do Sonndo. o
oxpodionto nilo ó ro~:ulnr, porque signlllcn n
annullnçilo do Sonndo o do Poder Executivo,
elomontos indlsdonsnvols paro que os projoctos votados pela Cnmnrn sojiio lois do pniz.
Emendar essns conslgnnçõos para fnzol-ns
cingir-se á lei vigente, ó Incorrer no inconvenlonte do tornar-se o projecto umn lei em
poucos dias o figurar no orçamento que v~tl
vlgornr no nono proximo iL fnltn dos recursos
pura os serviços novamente crondos ; não
emondnr a proposicão ó snncclonn.r n. irrogu1nrldado do procedimento da Camnrn, formulnndo projectos do orçnmonto com consi·
A"Dnçõos pnrn serviços aln<ln niio croados.
Rogulnr seria que n pro~oslçiio viesse com as
conslgnnçõos ~· loi em v1gor e n Cnmnrn dei·
xasse no Senado o emendal·ns si, Da discussão do orçamento, jn o projecto ostlvosso
snncclonado.
Como esse projecto está em discuss1io o approvado embora com omootlas, n commissiio
de finanças, para niio demorar o sou pnrocor
sobro este orçamento, deliberou oiio emendar
osso verba, roservando·So o direito para fa·
zel-o em terceira discussão, ou restaurando
ns verbas, si o projecto niio estiver convertido em lol ou reformando-as si elle ju tiver
recebido a sanação.
•
Tratando do servico das olfomdogas, não
pódo 11 commissiio do finanças deixar de tomar
em considcrnci"io ns phro.scs sinceras cscrlptns
pelo Sr. Ministro da Fnzondn no sou rola torio ; causa serias npprehonsOos sobro n ar·
rocndaçiio das rendas pub!lcns ver reconho·
cido poJo proprlo chofo superior do todo o
serviço~ quo esta os til. dosorgnnisndo, qno lm
ntrrouxnmonto sansivol d.a dl:mipllnn dns ropartições, t1oscrodito dn ntlministrnçii.o, n
l'mude Instalou-se dontro do algumas das
repartições nrrocndndoms, o que signlllcn o
contrabando exorci•Jo om larga oscnln o a
dofrnudnçito das rendas pubhcos, com todas
os consequencios dn suo msulicloncia para o
serviço docrotodo.
Os fl1ctos narrados quanto ás nlfnndogons
de Porto AloNro, do Jtlo Grande, do Ma·
ra.nhiio, CenrK, !tio Grande do Norte o Mnnáos ; os factos conheclilos quanto no ron·
dimooto do alf.mdegn do Santos, ilopols
quo ·:passou a ser feita a dosCD.rgn om
armnzaos do uma compnnhi~t particular,
deixam bom conhocor ~t nocossidnilo que
se Jmpoo do modldns ncnulolnoloro.s do rocoita
publico, dono te dus dllllculdodes muito grn·
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vos.qno nss~~orunm o thosouro publico. Re·
duZJ!Ia n Unmo qunsl n rocoltn proveniente
dos 1m postos do Importação, oom as dospozas
o~t~·no!·diuar~n.tpento nccroscidns, com uma
dJvioln a oxJgJr grande parto dessa receita
rostrlctn, com osso imposto do Jmpor!<tção já
sobrocnrrogondo do ruldiclonaos !noto quanto
pódo fazo·lo uma tnrifn prot~ctora so lho
l'itlhão os proprios recursos que poJo systoma
tr~b~tnrlo lho fornm deixados poJa constl·
tmçao, toremos n lmpossibilidndo absoluta
de fuzor foco lis dospozas, nem se sabendo
ntó onde nos levara somolbnnto desastre.
Nos nlfandogns do Rio GJ•nntlo do Sul, com
severa rtscnlisnçãode um conforontodnnlfnn·
dogn desta Capital, deslocado "pnrn examinar
o que nlll so pnssnvu, ns rondns sobem no
duplo 0 qunsi no triplo· na alfandega do
Santos, pnss~n~lo os gcnorOs importados a ser
recebidos em nrmnzons do umn omprezn particulnr, n rendtt sobe assombrosamente, qunsi
"ox~odor n da propritL alfandega do Rio do
Jano1ro.
Do facto n nlfundoga de Santos que rondera:
Em 1888.................. .7.378:006$369
"m 1889.................. 8,665:539$739
Em 1890... ....... ..... .. . 9,364:037$481
Em 18\JJ •.•..•.•••••• ,.... 11.686:157$457
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acaba do surprohendor a todo mundo com a
subida deste rendimento a:
Em 1892,................. 22.165:512$167
Em 1893..... .... .. ..... .. 26.953: l37Sl56
Em l8!l4 .................. 26.524:772$111
o noJo semestre de 18!l5 ji> rondou 20,000:000$
o que pnroco dever olovnr n rocoltn do nono
corrente a. 40.000:000$, isto depois que a.
ilescnrg~ foi feita nos armazons da companhia
das docas.
Este facto ó sufficlontomonte · oloquouto
poru demonstrar n grnnilo convoniencin do
abolir o serviço dns cnpntnzins omclnos, nrreo·
dnndo os nrmnzons dns ult'imt1egns n pnr·
ticulnros quo so encarreguem do todo o serviço, mais um llscnl das rondas e osto directa·
monto lntoressndo om domonstJ•al' quanto, do
facto, foi lmpOJ•tndo: ó sobre a realidade da
importnçito qno ollo cobrará n nrmazooagom,
qno ó sua.
No orçamento proposto para 11 recoltn, em
l8!l6, poJo Governo, n verlin-Armnzonagom
-esta cnlculndn om 3.200:000$; ó a vantngom rotiradn pelo Estado de todo o serviço
~no dosomponhn com o rocobimooto dos volumes das mercadorias em seus armnzons ;
vejnmos quanto despendo a ndmlnlstmçilo
·com osto serviço para tirar as conclusões
nocossnrlos no estudo do qunos ns vnntngons
reallsndns por nquolln verbo do orçamento
da rocolto,
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Com o sorvlco do possonl o mntorlal dns ohrns hydrnucapntnzlas despendo n ndmlnistrnç~o ns se- 1\ons ..••. ;,,,
ç ii o o
guintos qunntins, segundo o taboila de i896: Consorvn.
molhornmonto
Alrnndega do
H.io do Jano ira •.• , .••
Al(nn dego do

1,31i:020$000

ERCfrito
Snn o ... , ..

H:·I00$000

Al(nndega da
B!lbia., u,,.
Alrnndega de

130:010$000

ArncnJÚ ••••

7:200$000

Alfandega. do
1\laooi ......
Alfandega. do
Porna.m buco
AJrnndegn de
Ponodo., ,, .
Al(nndega da
Pu.rn.bybn..~.

Alfnndegn. do
Rio Orando
do Norte, ..
Alrnndegn do
Coarú.., , . , .
AJrnnde~a da
Parnnhybn..
Alfandcaa do ·
l\Inrnn 1íto ..
Alrnndega do
Pnrú..,, ••••
Alfandega. do
l\ln.ná.os . , ••
Aira ndega de
S:tntos.,, ,,.
Alrande~a

do

Rio Orando
do Sul •. , ..•

Alrnndegn de
Porto
(lt'e •••

iO:tlá~OOO

AJrnndegn do

Uru~1myn.nn.

Alrnndega do
Cornmbtí,: •.
Alrandegn de
S. PD.ulo •.•

3: 15~$000
10:500$000
5:2;0.$000
38:2·10$090
4:100$000
50:~00$000

178:280$000
25:300$000
7: 14U$000

50:350$000
IIJ.l:380$000
14:000$000
13:200$000
230:800$000

Sommnndo .. ,, ..... , ..... , .•
Accroscontn.ndo n. estns pnrcolhu
os vonchnon\os doR udminis·
trn.doros das. cnpatazins o sons
njudnntos, nn. lmportnncln llo
Sommnndll tnmbom n. lrnportn.n ..
cl!~ dospondlda com ns OJ\11•
morndn.s nn. rubrico. - Obrns
- dn. tnbolln. oxplicntlvn sob
n. 27, acSU:In't,ls, sdmcnto nn.
Aliandogn. do Rio do Jnnoiro:

Pessoal tocbnico
dns obrna,.,,.
Construcçii.o do
novos nrmn·
zena . •••••.•••
Con1orvo9ilo de

15:000$000
30:000$000
200:000$000
2.(.1: 000$000
GI:000$000

890:800$000

Vcrillca.so quo o Estado gastn.
com o 11oryiço do cn.pn.tManH n.
impoa•Ln.ncuL do,,,,,,,,,.,,,,,
mcomo n. rocoitn. é do..........

3.·1-13:175'$000
3,200:000$000

182:o;osoao

Aloo ••• o.

do nppn.rolhoR
o mnchinns, •.
t.!onsorvn oa o o
molhorn.monto
dos nrmnr.ons.
Consorvnçii.o tio
cú.~a dn. nlfu.n ..
degn. , ..••• , , ,
Acquisiç ã o do
mnchinM . .. ,,
Concertos dos n.r.
mnzona o cnos
Uol VocolliO,,.

15:000$000

22:800$000
300;000$000

llo. um dtfioit pn.rn. o •rhosouro,
com os te sorv!ço do .......... ,

2·13:1o15$000

Além de torl~ ~ dospoza que não gastnrit,
sl o servi~o for foi to por pnrtlcnlarcs, o arreodnmento dos 14 armnzons da AlfnMo;m do
Rio do Janeiro, bom como o de todas as alrnn·
degas da Republica, dnriío lucro corto no Estado, que voru sobejamente compen•arlo nssim
o desapparocimonto daqueilns verbos de receita que boje apenas dilo pa1•a o custeio do
serviço,
Nilo so deve deixar do levar em contn o
augmento tia receita pelo augmento da flscnlisac~o particular interessada o que o prodi;:ioso ntgarismo do rendimento da alfandego
de Santos tão oloquontemonte prova.
A commissllo quiz estudar detidnmente o
n.ssumpto e pnra Isso obteve dn Compnuhln.
de Docas de Snntos os dados certos sobro o
movimento que nccusou n. receita ndmirndour<> acima apresentada, podendo levar o
estudo a consequencins mais positivas que
apresenta no Senado.
2,4G7: llG$000
Os nlgarismos obtidos nccusam o seguinte
facto singnlnr o carateristico: o. Alfandega
de Santos apresenta osso desenvolvimento ascendente na receita publica, com o mesmo
00:000$000 numero do toneln.tlas de mercadorias importa·
das e qunsi com o mesmo valor otnciul dessas
morco,lorias, deixando rospondid~t "passivei
objoccilo de haver sitio a muior receita provonionto de augmonto n~ importaç~, por
aquolle porto·: h~t litó dimtnulçào do valor
otncinl das morcadorins nos dous ultimas annos, qunndo,justamento, a arroc•daç~o ó pasmosamente mnior •.As taxas cobradas silo ns
mesmas cobt•ndas pela alfandega, na fórmn.
do contracto com o govorno.
.
Do facto, a tonelagem do nrquonçllo dos nu·
vios entrados no· porto: do Snnlos, om viagens
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do longo curso o do cnbotn•om
ó a so•uinto
do. 11, consorvnr;ito o nos molhoramontos dos
0
0
dosdo 1888:
'
'
odtllctos o do todo o malot•lni lixo o rodante ;
uo o ar!•ondnmouto tonha por baso o valor
Em 1888, ..... , . , ...
I •080. 113 tonolndns o rondune.nto do nrmn.zom om um nono,
Em 1880, ••• , ••. ••• ,
1.200.315. •
pot• cnpu.tnzms, nrmn.zooagom o docas o ft ..
Em 1800,, •••. , , ••••
1.432.7•17
•
nnlmonte quo todos os armazens nlfnndo•a0
En1 1801 •••.••••••••
1·774.6•12
l>
dos ouviam, somnnn.lmento, a.o Inspoctor da,
Em 1802,. , •••••••••
1.728.756
»
Alfandogu a nota dns morcadorlns dospacbn~
Em 1603, •••••.•.•••
1.701.325
»
das no seu nrmnzem com a cifra da armazenagem coi.Jrada..
~'altnm as do anno do 1894, nilo oxlstontos,
O Senado vê, poJo estudo feito quanta
mas qu• não projudlcnm ao estudo, por os- atteoçilo
merecendo da oommlssito do
tarem conhecidas ns do 1892 o 1803, desde llnnnças, oostó.
nssumpto
dn nrrocadnçilo dn requando a comptmhia começou a funeclonar. coit<' pubi!ca; olln ó omponlto
da hont•,, pnt•n
~ valor officinl ~ns mercadorias importadas a Ropuultca, doaute das difficuldades quo
do1~a fórn do duv1da n nssovot•nçilo ncima: assoberbam o Thesouro.
este foi o soguinto:
Cumpre encarar do frente oss' rocoltn, quo
do
vo crescer com o nugmento do impostos de
54.055:842$22-1 mo1o
Em 1802 ••
n. componsrtr 03 su.crificios exi"'id~s á
•• 46.79i:I65S5~Z Nnçilo contrWulnte,
Em !893 ..
acudir ás d~spezas
.. H.300:104$582 lambem ~ olo-:ar-se para
Em 1804 ..
om proporção, que seria
demonstrando que, do par com o decresci· pnra deseJar nao fo:iSo tnmnnlm; mas iniquo
monto do valor otlicinl das morcndot•ins, a pnt•oco sobrecarrogo.r a população do impos·
rond11 da importaç:>o augmontou de ........ . tos, vtli•ll gomor no poso do valor excessivo
que obtem to!.l.os os gonoros necessnrlosli.
11.085:157$, em 189!, a 22.105:542.~167, cm com
vida
vor os sncrlrtc!os aprovoibtlos.jlolos
1892; a20.524:7;2$11l, em 1894; promot· mnis oespertos,
polos mnis itudozes na losno da
tendo 40.000:000$ om 1895.
A conclusiio llnai a tirar destes algarismos fazenda publica, sondo dollos os lucros da
.
ó que, com o sorvlço offich1i dns cnpntnsins, 11 dofrnudnçiio feita no povo.
Cuidnndo
cautelosa
o
onrlnhosamonta
dossn
renda está sondo grandemente preJudicada, n rocoita do importaçilo, õ. qunl o governo
do
que tom como contraprova o fucto do não pni>. lm do pedir a qunsi totalidade dos meios
corresponder a rocJitn da lmportnçilo n so- com que torá do acudir aos compromissos do
brecnrgn dos impostos com que oiln tom sido
ó. honra da l~epubtion, a oommtssilo
tributada nos ui limos exorclcios, oEcoando-so Nnção,
propOe outra modida ~e gt•ando alcance na
om r.wor dos importadores quo fllzem-n'a stm
opinião, pnrt\ o nugmanto tln. cirr~ ora.
vnler contra. o crinsumil.lor.
nlcauçn.da
pelos impostos desst\ orinoem.
Melo do evitnr essa defraudação ~as ron- Snbe-so como
o dosenv.oi vimonlo 8o paiz, do
~as publicas p~roce 11 commls;áo qno seri1
um
lodo,
e
o
nugmento
Impostos, de outro,
autorlsar o arran~nmonto do todos os nrmn- nugmon taram to.mbem dos
o
s.or~,o·tço do. nrrecada.zons do t~lft~ndogas, supprimin~o ns capnta- ção: arrocndnr 147.200:000$, do oxorcioio de
zins o corcantlo o Usco Uu.s providencias no· 1880, niio ó nt•t•ocndar 320.000:000.S, da
cossnrins il. garantia dn. t•ocoitn dessa nt•run- receita
cOIIcult\1111 p:~rn 1800 ; o •orv1ço dns
dnmeoto o contra os abusos dos arJ•onUo.tnt•ios. nlraotlogns
ost!'~ mais nug-IIJOOtado com o pa.Pu.roco quo isto sort\ consoguitlo com o nt'·
rend11monto por concurrencin publica, dando g-nmonto dns dospozns pubilcns, na maior parto
nos fnspoctMas dns Alfnnd,;,gns a. suporinton· doll•s.
Os voncimontos foram, llll facto, nugmandencill om todo o serviço dos arm·tzens ar- tndos,
mns cumpt•o conrossnr quo osso
rendados o dos t~lfundogndos nlli vlado da ca· nugmooto
SQ dou nn. proporcito do
pntnsi11 olficlni o Inspector podot•il molhar nugmonto lln.nito
receita
; o os funcclonarios das
aistribuit• O poSSot\1 O ler tempo do acudir rop>rtiçOes nrrocodntlorns
toem no exerclclodo
ús providencias p.wa n llscalisaç'lo.
sou
emprego,
gr1\Vissimn
resposnabllidnde,
Devo-so exigir nos contratos, a sor Mtos mnis accentund" quanto maior
a somma
parn o arrendamento, ~na estes soj"m oqul- dos volumes o dns mercadoriasfõr
Importados,
pnt•ntlos nos nlftmdogndos om todos ns obl'i· que representam romio a m•rocador.
gnçoos o rosponsnblhdados •n os tos impostos
A oommlssão roconhoce a lnconvonlonclo do
pola Cousolidnção das lois das Alfandogns;
que o nrrondamonto soJa revestido dns mes- t\ngmentnr voncimont~~s, mas no.dn lmpodo
mas gnrnntins, para n Fazenda Nacional, im- quo se tot•nom o> fuucclounrios arrocndarloros
postos aos armnzons nlf.•ndogados; qno ns ~'O·partici~es, com n. fa.zondt\, do excesso da.
tu.xns do o.rmnzooagom não possam nuncn. nrrocadnçü.o, em porcentagem dlmlnuta., torser oxcodoutos ás co~t·adas nctnnlmonto polns nnndo cnd" um tl;cnl d11 recoltll. do Estudo,
·
IUI!fndegas ; quo o contractnnte soja obt•lga- tlscallsnndo n sua propria,

3

.. .... ..
..

340

ANNAJ!S DO SENADO

. E' qunsl certo o nugmouto <ln rocoltn, do dnmonto dos nrmnzons o o serviço uns capa-

anno '"nono; sr o_ excesso dn. impot•taçii.o, tnzias polos pnrtlculnrcs.
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A presumpçüo da commissüo, quanto a osla
nosannos ultimas, obrigo. n Importação aretrnblr-so no nuno corrente, ó principio dn ultima proposição, ostil. na vantngom que o
scieocla finnncoirn que, nos rnizos om prospo· cnpltnl pnrtlcular oncont1•a om fazer o ser·
ridndo oconomicn, osso retrahimcnto ó o cor- vico. compnrndn com n. nogntlvn do remuno ..
rectivo natural Imposto pelas domoslns ante- rnçiio oncontrndn pelo governo om Jhzor o
riores e só se dará otó quando o ui•·ol dn. ba- mesmo sorvlço.
lança cnmmercial ostlvot• attlngido nn pro- A Companhia Docas <lo Santos tom omprogarlo, olfoctivnmonto despendido nns obras dn
porção normal.
.
Pódo·so argumentar já com n. nossa VIda cilos o <los nrmnwns, o cnp!lal do 20.000:000$,
cconomica, dos ultimas o do corrente a.nno, dos sons ncclonl.,tns ; contrablu mais o ompara prova ainda uma voz do;to principio da prostimo elo 20.000:000$000.
scioncia : n importação foi oxtmordlnnrin Nilo se póde pó!•om·duvldnquo osso onormo
desde 1800, o claolnvn-se ulto pnrn os llns cn·pitnl procurou col!ocnção em busca do ro·
outilo ronlizndos com a situaciio excepcional munornçiio, que uno lho faltnrú, ostil ol!o
do Brazll, pretendendo-se coilocal·o fórn das bem corto disto.
regrns precfsns, Jlrmndns para n vida do todos Hn nesta Cnpltnl umn companhia particular
os povos pela sciencia oconomlcn. O credito que se ontrogn. no mesmo serviço, com cnpltnl
forneceu osolomeotos nocessnrios para nquillo despendido o prosperamente, rotrlbuldo com
quo os recursos·jil não permittlam; niio ha a nrmn.zenngom cobt•nda. nos sons nrmazens.
quem desconheça hoje que a importação de- O Governo, entretanto, despendo a totldicresce, o assustam-se aquolles que mnls cla- dndo da recoit11 arrecadada, JICIUHIO som lucro
maram em favor do absurdo do hontem ; o capital despendido o annualmnnto augmon·
para os conhecedores do ossumpto, o phono- Indo com ns verbas do orçamento, pn•·n. Vai' ·
mooo nilo assusta nem dosnlontn: ollo ern as suns nlflmdogas om pesslmo estado o che·
~tal e tem remedia na coutinonclo, no arre. gnr no extremo do niio pJssulr o material
pendimonto dos loucuras, cujusooosequencias nocossnrlo a acautolnr·so contra os d•fraudadoros que nssentnrnm tenda nas proprins ro·
eram previstas.
A receita da importaçOCo ho 1ia crescer, partlçOos.
No orçamento· vlgontn, si o projecto ror ro·
fntolmente, si dedlcnrem·se todos n auxiliar joitado
pelo Senado ou não sonccionado pelo
os poderes publicas na torofi• patrlotlca de Presidente
da Republica, ou emendando ns
reorganisarmos as nossas finanças, desorienta· consignnçlles
de uccôrdo com a nova. lei, si n.
das, sim, mas ainda não arruinndns.
osso tempo estiver jó. reduzido a lei o projecto
A' commlssilo pnrece de vantagem, pnra a que, por ora, tom apenas o. voto da Camnra
o.rrecndaçiio das rondas publicas, i]UO so tor- dos Srs. Deputados, cumpre protestar cootra
nem os arrecadadores co-pnrticipos do ox- ostn pratica irregular, inadmlssivel, por lnoesso, do augmonto da ronda sobre os exerci- constitucional.
elos anteriores ; propõe, por isto, qno o Go- A Ve!•ba - Mesas do Rondas - fixada pela
verno deduza, logo que a. rondll do uma Cnmara dos Srs. Deputados em 562:782$, com
alfandega exceder ii. urrocndnçiío maior do a declaração do tor Sido assim feito do nccordo
mesmo trimestre, no maior nlgnrismo dos com n proposta do Governo, estt\ nugmontndn.,
tres exerclclos antorloros, 2 1/~ '/o nns RI· rlo orçamento vigonto om 200:000$, pois ~uo
fandegas do I• classe e 5 'lo nns outrns, pnrn era do 272:782$000.
serem distribuídos em grntllleaçiio pelos em- Nn tnbolla explicativa está declarado de
pregados dn alfandega onde o excesso se dor onde provém o augmento: houve transposiae
. .conformidade com ns quotas dn Joi de 1800' ção das dospozns n fitzor· com as vo••bns :
O Sonodo vó que a medldll não é novn, ~ais Porcontogons pela arrecadação
que o systoma lbl praticado por mu1tos das mos as do rendas •••••• , • 135:000$000
nonos, em nosso pn.iz, em maior cscn.la. : o na das Delogaci1lS., ..•.....
85:000$000
outr'ora. os runccionn.rios das n.lfnndogas nü.o o do nngmonto d11s pm·contatlnhom mais quo o o•·donn<lo o '" quotas g"ens n p11gn1· pelo ncc••ooclmo
como gratiiiCitçilo ; " medido. proposta nilo rl Lln. renda ••• , •••••••••.•.• ·•••
70:000$000
o restabelecimento de systomn, porém nm
ensaio para prova dos seus resultados. A porsomma.ndo, . .•. ·~ ·:·. •.. 200: ooo.sooo
contagem sohlril do excesso da ronda o, porboto, om nada prejudicará no calculo dil justamonlo o nccroscimo notado, passaram dn
rocolta ; a commissllo do finanças julgo que verba- Alfnndogns·- onde estavam devida·
ello darú. rosultndos multlsslmo aprovoitnvels, monto, parn ostn. :·'· ·
toas como dou a cessiio dns capntnzlns da Sobro a- Caso dLL ·Moeda- a proposlçl!o
~lfundoga do Santos, tal como dará o nrron- da Camara dos Srs;.: Doputados consigna 11
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diminui~iio de 6:000$0ÓO pai~ supprcssito dos ri ores 11. média mens~l ~uo ~ rubrioo orçaman.

•

..

Jogaras do:
t~rio. comporta, do modo que no ftm _do exornu•rto
script
i
•
c1cio,
.
1 ., ..
o
uror o.. , ..... , 2:000·~000 dldns. ns vm·bns estilo oxtmctns o suo exce·
I clllfe da olllcinn de fundição.. .J.000$000 0 director da Cnsn dn Moeda faz oncomAbundnn•io nns mesmos considornçoes ex- mondas do·mnchlnns diroctumonto p~ra Eupostas quando estudou a vorbll- Thosouro ropn, monta-as de nccórdo com as obras que
Nnclonnl- quanto il cronção das sub-diro· construo no prodio, occnslonondo serias comCIOI•ias do rondns o outros empregos, a Com- promlssos, do que o Governo só tom conheci·
m!ssii:o do Flnnnçnsontonde que nüo se davam monto quando lhe s!l.l aprosontndas ns contas
supprlmir lognros cro~dos por lei, em lei purn pngnr.
orcumontnria, ftxaÇ!ío das dospozns a fazer Tu• lo isto revela completo afostnmonto dos
em um nono.
preceitos legues, que se vüo reflectir em &g·
Não póda, porém, dolx~r do nromponhnr a grnvll.l',.i!O das dospazas publicas, ax!gonc!a de
Camartt dos Srs. Deputados nos motivos que ct•oclitos supplamentaros por.- dospoza com a
a levaram 11 do~retttr assa suppres;iio, bom quni esses credito; niio s~o parm!ttidos.
explicitas no parecer t\a Slll< commissilo do No. C1tsa d~ Moeda hn um montopio, que o
orçamento; po1• asse se voritlc~ qno, por mais director diz ser facultativo, mas CUJ~ contri·
que mereça o funceionarlo encarregado da buiçüo ostll. especitlcnda nas folhas de pagadh·oc~iio dessa ostabelocimento, el!e mesmo monto, om desconto do um dia do serviço para
devo reconhecer quanto da pre,iudicial ha todo o ~assoa! opern~io; uns folhllS de pai<!!·
para o servi~o publico no modo pelo qual alio monto ilgurtt nrna lista enorme de cprendi•
o encaminhou, sondo cauSit do f•tctos que sup- zos, supol'ior em muito ao pessoal operaria.
poo ra!l'nlar~s, mus qao silo gravas abusos, 1 A commissilo toye á vista a f~lha diJ pngaumdmts<ivols em governo regular e que con- manto do mez da .Julho, da olllcma de estam·
paria, na qual, sobra 106 oporarios,ns•ctasscs
vém·quo nilo coutmuom.
A Commissão de Finnn~ns solicitou informa· se distribuem n~ seguinte proporçiio:
çOos do Governo o póde lar documentos, dos
21
quuos se verifica " oxnctidíío da pro!JOsiçilo Opornrios .•.••••...•.••....•.•.•. ..•
I
Sei•vonte,
.
.....•...•.
,
•.....•..•..••
ncimn; nii.o deseja o1!'ondor a fuucc onario
84
Aprendi1:os
••
,
•·
......................
o
algum, mns ní!o póde fugir do dever de trazer
no Seno.! lo o resultado do estudo a que chegou,
100 .
quunto a esta repartiçllo da fazenda.
O director da Casa da Meado tornou nquo\la Na olllcinn de mnchinas, sobre 90 operarias,
rapnrtiçilo nma casa de edncação, som atten• a distribuição é:
dor aos llns daquella repartição, som submot·
38
tar-so 11. lei do orç~monto a nem ás dlsposi- Opararios ...... o o • • • o o o •• o • • • • o. o • • •
3
coes que regnlnm o sorvlço a. seu cargo: o Serventes .•..... o o.,
48
o •• o
logi11• do chofo da olllcina do afinação, crendo Apreudizcs . .. o • • • • • • o , o •• o •
por lei, n1o ostil. preenchido, o o director con·
90
fossa que nilo o preencheu, passando o serviço a sm• leito n~ officina da rundiçilo, sob a
Do totni desta folh~ acima, do mez do julho,
direcção do respectivo chefe; estão se fazendo ao verirrc~ que h~ n~ Cnsa da Moedn 24U
obt'lls ua Casa da Moeda, sob a immedintn rts- nprandizo< nas diversos officinos, onde trobn·
cnlisnçilo do director, quando o Minlstorio dn lhnm 22() operarias o 30 serventes.
Fazenda tom um engenheiro qno lhes d1\ Nl' foil1n do mez de setembro, ontrn que n
pluno a os llscalisn com a t•espousabilidndo do Comml>si'io lia l'loanços raquliitou doThasouro
sou cnrgo i o sorvtço das diversas o!Ucinns é Nncionnl, llgura o total de •141 e eiles nssim
feito som a fixação do poS>ou! operaria, ob· se distribuem:
sorvndo o limito dn consignncão d~t loi do
orçamento, som a npprovnçí\o do numero, Opornrios ... ·"" .. """ "" • •" "" 188
35
clnsse e vencimentos desse 'Pessoal 0 np~no.s Sel'vcmtos. · · · · · • ·• · · · •. · · • · · · ·. · .. •.
pala folha do pngamouto, onvlnd~t paio diro· Aprendizes ................... "..... 218
ctor no principio do cada moz, para o moz Dos salorios exiguos que asses nprendi1.es
anterior, npozur dos roitormlos rocinmnçoes t:ecebom, 300 n 500 rs. por dln, se verillcn.
da dlroctorla de ronllos do Thesouro o da or- que alies são ct•innçns que se acham dentro
dom expressa do ministro da Fuzanda.
daquolin cnsa do trniJ~tlho, com grava d!s•
Desta uilima gravo il'l'ognlnririndo, con- virtunçilo do seu destino o dos dinheiros
fossnr!n paio proprio director d~L Cnsn da consumidos das rondas publicas; cumpre
Moeda, em resposta a por~untus fuitus pala occroscontnr qno nas folhas de pagamento
Cn.mnl't\ dos Srs. Doputartos, rosultn quo n. llgm·nm opBI'lU'ios e não n.prendlzes com os
folha do pagamento cousignn qunntlns supe· ·voncimontos do 700, 500 e 300 rs, uinrios, o
1
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qno mnls avoluma o numero rlaquo!los apren- antes do fim d~ oxcrclclo, como por diversa
dizes n.t•J•olndus ncimn, }lois rtuo o snlnrlo dos vozes tt3m succotlido.
opomrios da Cnsn dn. Moeda varia do 6$ n A Gomlltis<ito do Finanças julga necessnrla
a dlscrlminnçilo do pessoal oporurio em cada
3$500.
Expllca-so por esta fórma como 11 vorlm otncinn, rounlilns as <luns conslgnnçOescom os serviços dest11 cnsn subiu do 186:000.~ Pessoal das otncinns o possonl operaria, que
na lei mandada vigorar polo decreto n. 108~ outro nito ó slnilo o pessoal d,;s otncinns om
do 30 do dezembro do 1889, para 740:500$, do uma só, sob a rubrica - Pessoal opet•nrlo-,
orcnmonto vigonte, nfórn os ct•odltos oxtra- na fórrr.n d• emenda qno foi otrcrecidn num
ordlnn.rlos decretados pelo Governo, pnrn. sup· projecto om discussão, oxtiogulndo·sa a couprir ti deficiencia do verhn pnrn. os lmportnn· signnçilo-Otncina do ohrns-quo não tom si
tlsslmos servjcos que o dlrectot• sempt•e julga gnltlcaçilo, porque ns obras da Cnsn dll Mooda
urgentes o improsclndivois.
ilovom ser feltns poJa verba- Obrns do MlSi n commlssilo fez este exame, quiz chegar nlstorio da Fazon<ln- poio engenheiro do 1111·
à justiftcaçito da medida, que já foi propo•tn. nlstorlo dn Fazenda, augmentada na vorbada dlscriminnçi\o da consignação - Pessoal Materinl - uma conslgnnçiio pnrn obrns ur·
opornrio da Casn dn. Moodn.
gentes.
Quem estuda as tnbollus orçnmontm•ins dos A verba dns ropnrtlçõos o lognros extinctos
dlvorsos minlstorlos, verifica quo om todns osttl reduzida do 250 contos; n Cnmara contou
ollus, trntnndo·so do possoni operaria, os m com n cronçilo elas dolegncins o com a disponumero o sniario estilo tlxndos na lei do orca· slcito do projecto que manda nomear pnm
monto o vota-se segundo a tnbolla explicativa elln.• o possonl oxtlncto. ll' vorbn. sobt•e a
qunl militam ns mesmas razões pnra o niio·
a verba necessnrla pura osso pessoal.
. No llfinisterio da ll!nrlnhn o possoni dns estudo pela com missão, como d':olarou quando
offir.lnns dos nrscnnos está detorminndo ox- trntou dns- Delegacias flscnos. Eu tendo,
pressnrnonto por numero, classe e venci· poróm, segundo informações quo colheu no
mentosdlurios o ntóo numoro de aprendizes; Thosouro, Nacional quo a dlmlnulçilo de 250
nas capitanias dos portos estilo tlxndos o nu· contos ó excessiva ; propOe a elovaçilo a
mero de remadores e o seu vencimento por 350 contos.
moz.
A vorbn-ndministraçito e custeio dos por·
No Ministorlo da Ouorrn os operarias das prlus uncionaes. osti; nugmontnda do 10:000$
oficinas ostilo tlxndos com ospeclflcnçilo dn para os vencimentos do zelador, do uuxi!iat•
classo, numero e vencimentos pnrn cndn offi· que silo nugmontndos, e pura n creaçllo do
clna nos diversos arsenaes, com n declnrnçito lugar- ajudante do zelndor.
de vencimento ou de jornal.
A commlssilo propõe a eliminação desses
No proprio Ministerio da Fazenda o pessoal nugmentos pelos motivos jit dados: nito dedas cnpatnzlas os tiL tlxado parn. as dt versas verem ser elevados vencimentos e creados
alfandegas com decla'rnçiio do numero e von· lngares na lei do orcamontn.
cimentos dos mnndndoree, arrumadores, abri· A proposição consigna a vorbll do 50 contos
dores, trnbnlhntloros, mnrcadol'es, sorvontos do réis para, com elles. o governo mnlltlar
proceder no atrrolnmento, discrimlnnçüo, doe auxiliares da portaria.
Na Casa da Moeda, poróm, conslgna·so mnrcnçilo e verlficncilo do todos os propt•ios
em globo n verba pnra as otnclnas, com o to· nnclonnes, nomeu.ndo !1nrn. osso 11m uma com..
tal no vn!or do 440 contos, quo o dlroctor missão, pnra Isto nu orlsa o govot•no, polo
gastará, distribuindo o pessoal nns folhas do § •1° do o.rt. 2'\ E' um serviço necossnrio afim
pngumento, sem outra restrlcçiio nlóm da sua do se sabor o que nindn possue a Unlito,
vontade soberana.
__
em bons.
Usando desta attribulçilo, o director gasta
durante os mczes multo mnis da módia quo
lho é permittldo poJo totnl das conslgnaçOes,
A proporção em que tom subido n verbacomo se veritlcn ela folhn. do pagamento do Juros das Caixas Economicas e Mantos de
mez do marco, onde estó. feita esta ohsorvn- soccorro- devo sot• nssumpto do cogltaçiio
çilo pela 2• Sub·dlt·ectorln dn contabllldnde: da ~arte dos podet•es publicas ;.em 1888 olln
foi ilo 850 contos, subindo nos nnnos subseDespozn do i\!ddla. dn
quentes
na seguinte proporçilo :
Officlnns
Exct!IIBO
Unolilnns • •

Fuudlçiio,,,,
Xilo-chlmln.

Obr••·.. ... .

mez

consignnciio

0:800.l000
7:00/ISOOO
8:t25$5!i0

0:7·13$800
2:70ll}to0
·J:D8:i:S7ri5
3:053$285

~:075$250

1802 t.ooo:ooo.s com n dltferoncn do i~0:000.$000
147$0011 1803 t.ouo:ooo. som clltloronca
1 2W$Vú0 18IJ·i L500:000:) conwditliwcnçn.do ú00:000$000
3 13\l,)7tl5 !SOro 3.180:000$ com a dlllbroncn do 2.1J80:000ô{JOO
i 72l~!Jô5 1800 4.•!50:000$ com n dltforonç11 do 1.270:0UO~OOO

resultando ficar a Casa da Mooda som vet•bn, sobro o grande augniento do nnno anterior,
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mns nccn~nnilo um excesso do 3.450 contos do
róis om ,lm·os sobro o anno do 1802.
!Ma cno•·mo dlff•ronça no pngamento dos
juros dns Cuixus Economlcos deixo vo1' quo o

,

os rccnrsos da rccoitn é uma divida da deposito, com juros o exlglvot a todo momento.
Nilo pnroco da convenlonclo ter sommn dostn
ospccio em carro, nrriscnndo-so à rotirndo.
sou cn.pitui sf~niUcn. sornrnn. uvultntlu, can .. subi tu ou ú oxl:ronda do momento o que pofinda em deposito, com juros ao Governo, com derá causar seria!; ombarncos.
o •llrolto, puro os depositantes, da retirai·~ Sorln do convenlancin retocar o regula·
quando o cntondarom coovcoionto.
monto quer quanto ao moximo dos deposites
O capital tom variado na sognlnto propor- do cada cndornetn, quer quanto no juro a
pngnr, quer quanto no abuso do parmlttlr a
çilo :
distribuição
de cadernetas attl o maximo limito
1891-Rolntorio Ruy Barbosa:
dos deposito,, por outras tantas pessoas da
Saltlo don nnnos
mesma ramilio, soplilsmodo o fim da Institui·
. n.n torioros, .. , . 13.~20:G38$::J50
cão cm favor dos a.bnstndos, que vno cm busca
E n trndall om
do juro razoava! e do nmpnro no capital am
1880•. •••. o •••
7.3.1t :OI·I·SOOO
ópoca de tito grnnde desconfiança : eiies po2U.l'l51:5;jt~50.
de••ilo nchnr umnnhil collocn~1o mnls vantn·
Retirada,, ..... O.Oi>G:OGOl·iOO
Josa com a melhora das condições financeiras
Saldo de cnpi tn.lo 1O.1:13·1 :il~l2.SOOO
da r••nça e acudir no Thesouro reclamando a
quo, po1• outrafl
rotfrnda dos depositas. Sómente da Capital
dospoznr; men•
Fodoral o soldo existente é de 15.311:040$830.
cionarlafl ficou
Demais : quantias assim tão consideraveis
r4duziLJa no o. o
l0.028:93·1$875 chamadas a deposito com juro nas arcas
do Thesouro e applicn•lns ii ·dspeza geral
1802- r~clatorlo Serzcdcllo :
dn Republica, constituam verdadeiro empres·
Saldo existente. 21 ,r, 10:308$6t6
limo interno, controhitio pn~·n despezns ordi·
I~n \:radl\l'o., , , •. , . 23. 7G7: 3',,CJi)OOO
naríns, com todo o Inconveniente do seme•
·15 ,307 :6J7.;Gtll
lhante operoçilo de credito: deslocare e.tpltal
Retirada,. ..... o t5.52·1:775$G80
na?ional an sua npplicoçllo ii lavoura, ás in·
du;trlas, á iniciM1va particular, prlvando.ns
21J.78~:~71~U3Li
desse elemento de impulso, de applicar·so
quo, com outrns rondns, olo\'ou..
Run ••••••••.•.•••••.••••••••• 3t.tt6:837$070 reproductlvomonta, e fomentar a riqueza
public,\ sempre praoisnola do cnpltnl ramuna·
1803- Rolntorio Folisbollo :
rndor, em bem i.Ja. nrpllca.cito fMil, segura,
com moda, mas este ri , do juro em em presUEntrn.dns ....... t18.523:GI6SI)72
mo no Governo.
Sr~liidns .... ,o •• 27.202:·107$-162
Tudo aconselha, portnnto, n rever esse ra·
·tt.2GI :l·IO.l!JIO
gulnmonto
dos Caixas llcon~mlcns, devondo
'}no, com outrníl rt'lndM, elevou
to
r
em
vista
a cal locação do cnpilnl recolhido,
. o snldo u.,, ..... o.,o•••""" -11.·136:·1ril$l35 que nilo parece dever ser 1ncorporndo ás
rondas puúlicns, mas bem nppllcnolo em emtSIJ·l- Rcl1~torio Rodl'iguo11 Alves :
pre~as e nssoclnçilos garantidas pelo Governo,
Entl'RíhUio o•• ••. ü6.G13:722:SQ71
do rendimento corto e ncímn do su>poitns,
Sabidas ......• o :w.sn:70tSt12l
rJuDiodú á economia do• particulares que
3G. 705:!127.-,150
osso cn.pitu l roprcsentl\ 1 n sun. não retirada du.
Snldo cxistcnto .. •o••''"''o •••• 36,705:027$150 clrculuçilo, as vuntngens que alio póda levnr
no progresso· do pniz e a :mn. não oxigenei&
A slmplos onunoinQí!o destes nlgnrismos depois de incorpot••ulo ~ mnsoa geral dos re•
doixn hem ver conto estn lnstltulçiio e>til cursos do orçamento.
sondo desvirtundn nos seus llns : de reposlA verbn-commissoes o corretag-ens-vem
tot•io da economius, pnrn. qne foi instnllndu, nugmontadn com a Qunntln de 8:000$, de
elil\ se tornou o nbrlgo do cnpltnl de;conilndo l(rlltiltca~no no syndlco dn C11mnrn Syndícnl.
do collocnçí!o o quo se 11oolho no Thcsouro Odecreto n. 1350 do 20 do abril <lo 1893 creou
Publico, corto de ostnr bom antpurndo e com n Cumnra Syndlcnl presidida por um symlico,
juro romunm•ndor. Para da1• l'ocursos no E!>- niL seguinte dlsposlçlto do nrt. 79: • os cortndn e nccudh• com esses saldo; ú.s urgenclns reto•·o~ mntrlculndos nu Junta Commerclul
d11s desrwzas snpoz•lores fts rondn~ nrrecada- reunlr-se-hno todos os nnnos e alegarão tlontr•
dt\81 fncto ó do vnntogom ronl, JlOI' propor.. si, por escrotlnlo e mnlot•ia absoluto de sul~
clonar dinheiro fncll de m11ndnr despende••, li'nglos, nmn camnm syndlcnl composll\ de
n•ldiolonntlo como ilcll úR outra~ qun nllns a um syndico o cinco membros. •· As nttrlbui·
esto Um dodinn.dns; ó bJm não osC)uecor, coes do umo o do outro eslito determlnndns
poróm, quo osso cnpltnl, n on~;rossnl' nsslm nos nrts, 87 o 80 daquello decreto o tendem
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todas~ rogularlsar· o oxorcloio elas fnnoQ~os produzl<ln, ro!Oivendo-so como lucro ou perda

do~ corretor•es Llo fundos nn. pr•açu, n.rhu do pm·n os mui:; nssnlitnrllços.
prevenir fraudo e nuuso dn p~rto desses o do
Pr·otendor tirar desses ardis commorolnes
outros indlviduos que so lntromettnm a fazer nr~nmento justitloatlvo pnra a baixa perrUil•
operaç~es para as quaos niío estilo nutori- nonto do cambio em proporção superior a 100
sados.
o a 200 '/...em um pnlz do roglmon do curso
:No relntorlo om quo osso regulamento ó forçndo o do pnpel-moedn do todos os feitios o
transcripto, o respectivo ministro justitlcn a estam pus, para tet• os corretores presos n um
decretnçilo com a« nocossidndo do rogulnrlsnr regulamento, ncredltnnrlo o Governo quo pêa
actos reguladores das fuucções dos corretores a ospeoulnçilo e a restringe em circulo do
·do (undos pubhoos, netos que, dm•anto a forro, ó rachar os olbos nos princlplos da
épocn do imprevista o eljcossiva movimento- scloncia finnoceirn o nilo ncoltm• regras fixas,
Çllo da Bolsa, quo mnl acaba do findat·, rovo- impostas pelo conhecimento dos r,•ctos, ndquiJnraru·se omissos em providoncins e modid11s rido nn oxporloocia pelo estudo de aconteclelllclontes pnm repressiío do ,jogo o apurnçi\o mantos que não silo novos na vida dos povos
dns rosponsnbllidados dos intorvontor·es nas o, ao contrario, todos toem experimentado,
nogoclnç~es do tltulos o fundos publicas.,.
principalmente nos ultimos socuios. .
No aviso de 13 do janeiro do 1803, em que
Estns linhas foram oscrlptns para declarar
eocnrrogou a alto funcclonnrio do Fo zend11 a depois que a Cnmnril Syndicai o o cargo de
elnbornçilo do regulamento, o ministro atlri· syndico dos corretores foram croados como
bue o seu acto iL c convooiencin de obstat• a medida do contlnoncia ii ospecuiaçilo, doi·
espeoulnoão e regularlsar, o mais possivol, as xnndo que os corretores diplomados oxercesop ·rncllos diversas de· que se encar•regnm os sem desnssombrndnmonte a sua proOssiio, ex·
corrotores de fundos publicos. »
cluldos os zang~os de os projudfcnrcm com a
Pretendia-se impedir a ospoculaçüo dos joga· lntorferencia llliclta deli os nns opernçnos da
dores om fundos, os maiores, sinilo uuicos,. bolsa : só Indirectamente o Estudo Inoraria
cttusndores da depressão cambiai, que mais o pelos resultados esperados da abolição das
muito se accentuava em nossa proça: a Cn· operacoos especulativas.
marn.
Em consequencia, os cargos nilo eram ro·
A eamnra Syndical conheceria do' todas as muaorndos, por devorem ser supombundnuoporações realizadas na bolsa, em cada dia o, temente compensados pelo monopolio ria
portanto, ovitnria os opornç11es rnntasticns, iotor•vonçilo dos corretoras, membros da
conclui•ias unicamente om figura, pnrn influir Cnmara Synd!cal, nas operaçOos; ngora o
no cambio, iL vontade dos especuladores que cargo do syndlco lntromotte·so no orçamento
assim tloariam contidos no lunite das oporn· da ~·azendn, com n verba do 8:000$ em grntiçl:!es licitas,, obrigando o cambio a Sltbit', em ftcnçilo pelo sou trnbnlho,
busca do ntvel da o1fet•ta e da procura do
Devo a commlssilo do tlnançns declarat' ao
letras.
Senado que esse regulamento foi expedido
A Camara Syndical estri funcolonando ha sob a declarnçüo de ser snbmottido ii npprodous nonos e, si algum dos tlns para que alia vaçilo do Congresso Naclonnl, na pnt•to em
foi oroadn chegou n realizar-se, com certoza que excede das attribulç~es do Poder Exoito o foi o ria lntluenola sobre o cambio que ecullvo (nrt. !56): o Congresso Nnclnnal
poucn lmportaucia dou b. nova tutela vssu· nunca tomou conecimento rlelio o muito menos
midn. pelo Governo sobro os cort•eotoros do o approvou. Nilo parece de convonlencin que
fundos publicos.
·
o orçamento consigne pagamento a funcoioA espcculnçilo om cambio contlnlln. o contl· nnrio que exerce um cargo nito crendo pelo
nanra sempre, nüo tendo deixado, como ni'lo Poder Legislativo, crendo illegahnen te pelo
dolxaril nunca do fuzor-so normalidade como Poder Executivo, depenrlonte de approvac!!O
ó de todas as praças commorciaos, rio todas ou rojoição pelo Congt•osso, a cuja npreolaçuo
ns !Jo!Sas, não havendo Go1·orno nem disposi- esta submettido.
çaes.do Joi que possam coltibir o jogo desta Prop~o por isto emenda, supprlmindo a
espoclo.
grntiUcnçilo,
Pódo o jogo influir om umn vnrinciio do
·
cambio para a alta ou pnrn n baixa, em multo
:noucos pontos, quando um jogador mnil os·
Na verba - dill'eronçns do cambio- a pro.
perto o muito audaz, conhecendo o melo onde posição dn Camara tlxa em 13 112 o camblo I\
t~a.M·tlrll;· joga verdadeira bomba nn prnçn que devem sor reltos os pagamentos das dos-pi\l'n ·Jiiudlr,os monos conhecodoros da situa• pozns votndas em ouro, nos divoro;;os orça •
.;:lto geratrdo··rnerondo; a vurlnçüo nssim con· mantos. Varlavol como d n tnx" do cambio,
so~id~ "sem,, porém, ophomern o passnriL não tendo o Governo dh•eilo do nilo fnzor os
Jogo:quo·forem•ddsmonliilos os boatos ou es- sons rragnmontos poln taxa do <!ln, antes sondo
olaroelda• •lli'YCllusa:.'it\ottvddoro. da nlternçi'lo obriglido a acoitai-a, parece 11 commlssiío do

•

'

í

SESSÃO Elo!

30

DE OUTUBRO ril!

finanças desneoossarla es;a fixnçito no lei do
orçamento: elln só produziria o etrello de
tolher n acçlío do Governo, nrlstricto n só
ronllsnr operncoes a esse cambio tlxudo om loi,
quando elle será obrigado a f••zol·o no taxo
muls baixa ou mnls alta, conforme a situuçlío
do mermtdo.
A disposição envolve questilo de mais alta
transeendoncln: tem-so entendido ultimamente que esta vorl·n consigna quantia para serem pagas as dll!orençns de quacsquor dospezas, dos diversos minlsterlos, que hajam de
ser feitas em ouro ou ao cambio âe 27, mesmo
nquellns quo silo provenientes de encommondas e contractos, na Europa, em virtude de
creditas abertos ou de nutorisnçoos extra-orçnmenturlas.
Assim tem-se -computado no Minlste••lo da
Fazenda ess1s dll!orençns, com prole,to do
ministro respectivo, que entendo, com todn n
razão, que a verba do orçamento a punas comEOrtn as dtn'erenças de cambio provindas das
aespezns votadas em ou ro no. lei da do:o;pezo.
geral da Republica; si conslgnnçõos foram
concedidas no cambio de 27 nos diversos ministerial, extra-orçamento- essas deveriio
supportar a diJroronça cambial que a despezn
acarreta.
A ~roposlção da Camnra quiz firmnr 11 verdadeu·a doutrina: a Commissão de Flnancns,
de nccordo com a ca.mnra dos S1·s. Doputa<loJ,
par& tornar mais explicita esta disposlçlío,
propõe a emenda subslitutiva de redncçi!o a
osto. verha:
26- DiJrorençns ele cambio. Por esta verba
sorlio sómoote pagas ns di:fl't~rençns cambio.ês
resultantes das despomts em ouro, consignadas expres;amente na lo! da despeza geral da
Republica,
A verb• - Obras- sol!reu alternçOes sen"
slve!s, da proposta do Governo, P•lu proposi·
çlío da Camarn; aquella fóra de 1.457:000$,
esta é de 1.522:800$, mas moditlcnda nas conslgnaçOas seguintes:
Prop"dcc1o

CoMtonMtio

Edldclo do 'rho-

Pr'O]losta

""

. Camara mqmmca

souro.,, •. , . .... !00:000$ ~0:000$ 50:000.$
Novo11 nrmnznnsdn
nlfi1ndeHa. do rio
da Jantnro ... ,,, 300:00{1$ ~OO:OOOS 100:000$
Acquhlci'io do no..
vn~J nmcbinlls .•• 2·H:200$ 120:0110$ !24:000.'>
Concertos no sal:1o
do expodlonto da
ntrnndoga. do ll.io
do Jnnoil•oo o, oo. 50:000$ Snpprlmlo 50:000$
Obrns imprcvlstn.a

845

1895

Au~monLoR:

Alfnndogn. dn. Bo.hia ....

J\tranclogn. do Coará ...•

i!iO:OOOS
·10:000.}

Atf1mdcgn de Pnrnnn.~:uú.

lOO:OOJ>

buco., .. •...•••.• , ....

20:000}

Alfandn::n. do ~lnrn.nhüo
Alfnndogo. do Pornam ..
Alfo.ndogn do Rio Orando
do Norlo, ........... .
AI fandogo. dn. Pnrnbybn.
Alfnnclog1~ do Cnrnmbti. ••

AlrnnJego. do Rio Q, do
Sul ........ , ......... .

r:iO:OQO.}

20:00'1$
M:IJOO$
20:000~

50:000$

AugmoÕto •• .•••••• ,,...........

üOO:OQO~

A verba para a Atrnndega da Bahla está
.\ustltlcada nas sagulntos linhas do retntorlo
do S•·· llllnlstro da Fuzendn, n pngina 251:.
«E' raputndn do capital iute•·esse a ucqu•sicilo do predio em que funcciona o ar•ennl
de Murlnhn o dos terrenos a•ljacentes pnra
dependencins mais tle;envolvidas da All'nndegn, por Isso que silo por demnis insutllclen to i! os armiLzons. Do mesmo modo é reclnmaolo ~ recurso de duns baroas de vigia,
cuja despe1.n é c.<lculntlit em 15:000$ e tlz
orçai' t11mbem e consi<lero jnstlficatln desde
que se não dosntten<ln n extensiio do litoral
do porto da capital do B:thlll, os varias pontos
onde se ronliznm as descnrgas dns merlllldorias sobre ngun, à fnlta de trnpiches regulares e todos os dem~tis elementos que interessam a fiscallsação adUitueira. A acqulslcão
de mnchinas e gniodustos, elevn,loros, substl ..
tuição de encnnnmento de transml•si!o de
vapor, roforn:ndo o lnganmonto do~ o.rmo.zens,
reparo do telhado do editlcio, cobe••lura d~
ponto de desc <rgn para ev!lar a Interrupção
do •erviço, ludo é encarecido de tal modo no
relataria do inspector d<t Alfandego~> que não
me foi dndo deixar de po<llr taes recu•·sos em
bem dos lnlerosses de Alfandega ti!o Importante. >o
A verba de 40:000$ para a alfandega do
Cenrá tnmbem esta jusllllcnda no rol~ttorio
peht fnltn do duas baleeiras até á iuutilisaçi!o
completa dns obras do pavimento superior de
um ~os nrmnzens, começada e não tormlnnda
à fulta de vo•·bn.
A commlssão de Onnncns não ncbou jnstificnçito no relntorlo pnra a consl~nncilo da
quantia de cem contos de ré!~ <iestlonda ú.
Alt'undoga de Pnrnnuguà ; o relntorlo npenns
declnrn ser dlfficlente o pessonl, mus de fórmn

alguma nccftsn nccossidudes mnterines ·qne

justifiquem o dostlno de>sa qunntl~t n mnls
olovndn de todos ns novos concessoos, nfóra u.
da Bnhla, aliás justltlcnda como ocima. En- •
controu, porém, conslbllntln. a· mesmo. \'Orla.
urgentes nos
de cem contos do róis pn1n auxilio r n con50:000$ 30:000$ 20:000$ slruccilo daAifundcgn de Pmnnnguil, no n. 27
li:st:~dos,oo· ... o••
Dimlnniçilo.o .. ooo•••o•"•• .. •oooo• 2~:000~ do nrt, 7• dtl lei n. lO! B, de 30 de setembro

(I

Son"do V, VI

~~
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do 1880, tratn-so dn construcçiio do odiflclo
em porto comme••rlnl.
Nada encontrou 1\. commissüo, no relntOI'io
do Sr. Ministro dn Fnzondu, quo ju,tlflquo u
conslgnnçilo do 50:000$ pnru 11 .lllimdcg,, do
Mnranhiio; na parte do relataria, ~no dn. noticia do ostnJo t.ln.s nUhndo;.rus, nito hn. roferonola alguma n ostn.
Qunnlo nos 20:000$ pnrn n AIO•ndoiJ'n do
Pernnmbut~c, nnda pólle· tlizor n commtss1lo ;
o rolnto1·io nilo fniln om nocosshlndos muterlnos dostn Alfnndoga.
Pnrn o l~io Gl'nndo do Norte fornm dostlnndos 20:000$ que encontram justiflcn('lo nn
nccossidndo do nu~me1•to do odiilcio onrio so
•lesompenhn. o serviço hdnaneit•o, rogulnr
instniTnçilo do nrchlvo, quo o inspector diz
sor-um vordndolro inbyrlntho, o t•onovn('ão
do mnterinJ das cnpatnzlas, cnjo s~Jrviço o
rolntorio dcclnrn ser- simplosmonto con·
domnnvol, feito com muito dispondio o multo
morosidade.
Parnn Pnmhybn nconsi~nncilo á do 50:000$,
que so destino rito i• ncquisiç•io de um odillcio
pura nrmnzem oxtorno, pelo preço de 16:000$
e R despe1.n do instnlinçl1o OI'Qadu om 4:000S,
bem como pnrn n reconstrucçfio, quo coutinúa,
do edlficio da Alfundogn, que nbntou,
O reJntorio nccusn precisar a Alfunde~;a do
Corumblt, á quul foi dndn a conslgnnçiio de
20:000$, do uma lancha n vnpor pnrn o serviço do cruzeiro na bahln <lo Cacdres e Rio
P11raguny, bem como de um posto Nscnl no
Jog~tr denominado Tamarineiro. Na tnbel~l
explicativa do orçamento 11 Alfandega do Corumbil figura com a. verba ciJ 30:000$ parn
a compra do nmn · Jnncha a vapor ; nRo parece quo se justifique nosta rubrica, mais o
IIUA'meoto do 20:000$000.
Sobre necessidades mntoriues dns Alfan<logas do IUo Orando do Sul, qne jnstillquom
a consignnciLo do 50•.000$, nmln. doclnrn. o
relntorlo do Sr. Ministro dn l'nzendn.
A commlssiio propoe a conslgnnçiio do
40:000$ pnrn a Alfandega de Maccló, onde,
começndo o concerto do odillcio por couta do
credito coucodldo do 120:000$, em IfiO I, como
declara o rclatorio cltndn, tonrlo-se gnstn
up,oons n sommn <la 35:000$, o credito cahio
cm exerclcios findos o o malo!'Jnl ndquirido
está so lnutillsundo, nmonçnudo pct•dcr-s~
tcdo o odlficlo, nliils de valor.

•

Qttnnto •\ verba - r:vontunos- tem-se
<Indo um facto curioso : nos Ires nllimos
• exeroiclos o Governo tom Jnvnrlnvelmonte
podido a clf1·11 de 150;000$ o a lei do orça,
·Jnnnto Insiste cm dimlunll• o pedido, llxnndo
100:000,~; Jnvnrinvelmento tnmhcm o Govorno, tio anuo seguinte, tom solic/tndo cre-

dito snpplcmontnr a ostn vorba o som pro cm
quo.ntln snperiot' nos 50:000.~ nogndo.s om
uugmouto.
A commissfio julga. convonlonto ovitn.r podido do credito e pura bto t•cstaboloco u
VOI'U:I,

A commissiio ,Jisse, om principio, n. rnz11o
pela qnnl propõo a olovnçilo dn I'C!•hn- ttoposiçOos o rcstilnlçoos u 2.000:000$, bom
como 11 de exot•clcios tlndcs n 5,000:000$.
Cumpro doixn•• o Governo hnhilitndo 1111 loi
•lo Ol'çn.monto, com recursos sufficiontos para
s~tti.sruzJr ns dlvidns correntes do Thcsouro,
niio 8onrlo pr•oclso vir for•mulnr· orçamento
snpplemontar, com ot•cditns solicitndos no
Pmlor Logislntlvo, dn1•nnto o oxorclcio.

Creditas especlacs- forma n ultima verba
do orç:11nonto; ella se destina ao seguinte
serviço :
Fabrico rio moedas do .nlcltel o
bronze... . • . . . . . ......... . 40:000$000
Premias nos const•·ncto•·cs do
lliLVios no pniz ...... .....• 50:000$000
Pngnmento de nmortlmc•1o o
juros do ompreslimo falto
'pelo Estado do ~orgipe, do
quo n União il tlndora .... , 110:500$570
Idem, l<icm do Estado do Pinuh,v •12:418.';;()10
Flanc' do emprcstlmo ii Associncão Commercinl do Rio do
Jnnelro (ouro ao cambio do
27 d. por• I$),.,, .......... . 325: oan$180

Sommnndo ............ . 517:9B4$3B0
A comrnlssão pro\100 n. olovnçií.a da vorlln
- Fncrico do moo< as do nlltoi e uron~c - n
400:000$ i por esta WH'lli'L C'lrro n tlospeza.
com n compra do nlltol pnm o fabrico das
mocdus. llvidcutomontc "stn verba il Jnsutnciento pnrn. n tlespezu, rerJuzlntloo üovorno
n nilo ter dlnl!olro purn mnnclnr vir o nikol
dn Europa, como succedeu este anno. A oJo~
vn~iio du. verLtL ni'ío dará uugmento real n.
despozn, porque eshL sor.U. compensntln. com o
aunmfJnlo supet•iot· n. mil contos do róiS que
o ,;'Jltoi darn, tran~formndo om moo~ln, o que
será ioscri!Jto nn. lljl que oi'Cll n recoittl gorul
dn Republ 01\, cumpt•o mnls ltnbilitar o Govel'!lo a cunhnt• nlltol do modo a podar suppr·ir o mercado ncnlmntlo com n ~:ot·lu de coupons do todn ospccic qno invndlo o pnlz pela
dotlcionc.:in. dn. moodtl di vi.slonnrlu, dndn a
doprcclncilo da mood11 fiduclu••iu, tendo subi<! o
extt·nordlnnt•inmonto do prece. todo~ os ;:cnm·os a mcodn fldncial'ia llfiO bnsta 11 clre<tln·
çi\o, ~nica como ttcotl á llccutlir nt; pormuttls
quo exigem mnlor qunntidnde. do. mood11

...
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dopt•eclnda pnrn ns ml'smns trnnsncçOcs.
Qnnuto mnls elln for nugmeutndn mnls o
phonomono se nccontunril. A moeda do niltel
J•roc!sn de ~orem mnior qunntldnde do que
a nnteriormonto· cunhndn c ó tt essn neccss!dndo que o nugmento d~> vorbn provli.
As ponultJmas pnrcollns silo rcsultnolo da
um nuxlllo a dous Estndos, que contrnhlrnm
emJ!resUmos, com llnnçn. dn. União o, não os
tendo P'~A'O, a divida tem de ser satisfeita
pelo findar; a ultimo ó a finnçn do Governo,
nutorisndo por umn disposição de lo! do orçamonto, do passado rogimen, no omprestlrno,
que n Associnçüo Commerclal do Rio 1le Jn~
nolro contrablo com o Bnnco Allinnça do
Porto a que a Asso~ln~iio nüo pngou, pura n
construcçilo do cdificlo ii rua Primeiro de
Mnrço nesta cn pita!.
IMo omprestimo, que o Governo cstil pagando, fiOI' ,1uros o nmorUznção nnnunos, tom
como hypothocl\ o odltlcio om constructiio;
poli' contrnto o Governo tom o direito ias
rondas do odlficio ntó comptob1r ns qnnntlns
que ho]!vosso do ndiantor; o prcdlo esta
dn.nrfo renda, o Governo està. pagando tl emp!•ostlmo nn totnlldnde.
Pnroco do convonlencla regutnrisnr estn
situnçiio, ou pela entrega do predio, na fórmn
do contrnto, on polir cessão dos rontlns para o
pngnmento dns prestações.
A lol n. 191 13, tlo SO de Setembro do 1803
determinou que o Govemo provldoncla>So
parn quo a Associnção Commercinl do Rio do
Janeiro contrlbnlsso com uma quota da rond11
~uo arrecadasse pelo edWclo, nomeando o
üovt~rno fiscal dessa. renda pnrn sor indemnisndo o Thosouro do pagamento dos juros o
da nmortiznção do omprestirno: essa pr<•Vidoncin nüo foi tomndn, continuando a sitnnção
nnormnl, do niio cumprimento do contrato do
tlnnçn o hypothecn. Cumpre revigorar oson
disposição o nesto sentido a commissão tnvill

emondn.
A MSocinçiio alloga que preciso de nm
emprestimo nvultndo pnrn IJOdor cobrar· toda
a ronda, c,dculadn, ~o edificio, sufficiento
para o serviço do omprostlmo e dn novn
divida,
A commls~üo niio sa julga com forças

·pn.rn nugmentnr uovns onus ao orçnmouto,
tiio sobrocnrrogndo j{t.

O art. 2" dn proposição dll Cnmnrll dos
Srs. Deputados constituo uma seria do nutOI•IsncOos no Poder Exocutl vo; dostns a commi~são undn tem " dizer qunnto as contidos
nos ns. 2, ,1, 5, 13, 7, O, 10 o II.
A do n. 1 cmltóm diversos proposições que
n commiRBào podo licooçn ilquolln Cnmnra
pnm ostu1lor aepnradnmonto.
A pt•lmolra proposição nutorlsa o Governo
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Indicadas nn tnbolla que nrompanhn o orçomonto, atil í• ~ommiL tlo 8.000:000$; augmontou-se a clfl•n ntó cujo mnxlmo o Governo podln nbrlr creditas supplomontaros,
limitada a 5.000:000$ pala lol do 30 de
Outubro do l8f:i2, art. 20, reduzida a
•1.000:000$ poln lei do 3 do Setembro do 1884
o conMrmndn cm 4 000:000$ paio nrt. 8' da
lei n. 126 B, do 21 do Novembro do 1502; as
lois do orçamento de 1804 o 1005 niio limitaram quantln, porecondo respeitar esse limito.
Siio tontos os creditas supplomentaros
nbet·tos nos annos proxlmos pnssn1los o ole"nm-se a tnl sommn, que n. commissilo llo
flnnnçns niio duvld~t, pnrn melhor rogulnrisnçüo dos orcnmentos, ncccitnr esse n.lorga.mento do limito anterior. CCI·tn, como está,
do quo o Governo actual tem o proposito
deliborntlo do rostl'ingir ns despezns puiJticas,
umpenhndo pntrlotlcnmento om niio romper
o aquillbrlo orçnmontnrio, n limitação nova
ó conveniente, mesmo pnrn. evitar n. conti-

nuaciio do regímen dos creditos, cm que
estamos viveni:lo ho. muitos nonos; s6 terli
lou\'ores n. tributar si n Governo, r~roso
~ulndo no empenho jil demonstrado, não
chegar n esse maximo o pudor informar no
Congresso Nncionnl que cumpriu a lel, oito
so deixando nbnlnr dJL contlançn que a nova
limitação slgnificu, do porlnmonto, no sou
patriotismo.
A segunda propos'çilo a commlssiio do tluan,;ns pede tlconcn à Cnmnrn dos Srs. Depulados para dizer que nilo lhe rnrece necessnril\ ; « t\ verbll.- ~occorros pui.Jhcos, exer•
ciclos flndos o diiTeronçn do cnmliio poderá o
Governo nbrlr ci·odltos oxti•nordinnrios cm
quulquor moz do oxercicio '». diz n proposição.
comprehondo a commis.iio de ftnouçns que
n CnmnrJL dos Srs. Deputados quiz, na dlsr,osição rovegatoria 1lo nrt. 20 § 1" d11 lei do
30 tio Outubro de 1882, que prohibe no Governo abrir creditas snpplcmontnres antes do
nono mez do exerclclo, hnbil itnr o Governo a.
ncudlr, de momento, n algum caso oxtrnordlnnrlo em que n saude publica esteja compromettidn ou alguma crise cxcepclounl
ncnbrunho n populu~ão do qunlquer ponto da
Uni.lo ; nem so pótle ndmitth· por outro motivo, rovognçilo de prlnriplo solutur como
esso.
Nilo parece á commissiio de finnnçns que
hnjn. motivos pnrn. cssns npprehen~ões; ú. \'O r·
h" - Soccorros Publicas- do Mlnlstoi'io do
Interior, nm~ sitnn<;ões oxtremns, como em
cnsos do opldoml" ou do outra qunlquor cnln·
midndo pullllcn, bem como nos ansa~ do sodiçüo, lnsnrrolçilo, roholtiilo, etc., ó explicito
no nrt. 4" dn lei do O do setembro tle 1850,
ó caso par~ abrir -credito o~truordinnrlo,

•
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Estes noontoclmontos nito podem ostnr previstos na lei do orçnmonto, pot· serem oxtraor!linnrios, e uom sori\ passivo! no Porfo1· Logislnlivo flXnt', no anno anterior, a dospoza
que cnlnmlrlndos futuras possam oxlgit• no
nono segulnto.
E' po1• Isto guo a verba- Soccorros Puhli·
cos- é clotnda com quantia re1ntlvamonto
mlnima, compnrn,ln. com ns que exiKem esses
casos extremos pnr.~ n. vitln. nncionnl ; n. do
orçamento vl~ento ó ele JOO:OOOS, a do exerclcio do 1804 ó de 200:000$, o tilnguom dlra
que some1hnnte verba possanccudir ús dospe2!'3 em occnsliío de opidemlns ou desastre nactonnl n pedh• soccot•ros ~ Un!lio.
A verba do orçamento habilita o Governo n
prover nos soccort•os ntô.o quinto mez do oxOI'cicio, qunn~ro se reune o corpo Jogislntivo,
o, como ni!o so pódo pagar no povo o nuxilio
dos poderes puhlicos, set•!\ solicitado ent:io credito supplementar que o Congresso Nncionnl
pôde ou uilo conceder.
A restrlçlto do nono moz serre apenas pnra
conter o Exoc1ztivo nns demasias do gn!lltnr, n
titulo de soccorros publicas, oom outros tantos serviços, nito bom noobet•lados sob ossn
donomlnncilo, como in(olizmonto jtí tem suc~e~ido ; si sobrovó n uma epidemia, umn cn1n·
midudo, o caso é de credito extraordinnrlo o
nilo do snppiomoolar, porquo asse nilo podia
ser previsto polo Congresso Naclonnl.
Applicn-se parto desta argumentação its
outrus duns r11bricns: díll'eroncas de Mmblo e
oxercicios ijndos: o Governo dispoe das consignações da loí nté ti. rouniilo do Poder L•gislntivo, ou <luraotc os quatro primoiros mo~os
do exorciclo; nn principio do quinto o Congresso estil reunido e, slus verbas estito es~o
tndns, elle podo credito supplementnr, nutorlsnndo o exame do credito solicitado.
Não ha., portnnto, motivo pnra. revogar o
principio estnbolocldo ho. tontos annos, lnnoVIIQ~o que só pódo projurlionr no Thosout•o,
nnnular o trnhnJho do pnrlnmonto o a propriu
collnbornç!lo do Poder llxecutlvo, no oqullibrio do orçamento. A commlss~o do Flnnnçns propOe, por estns ruzõe.<, a suppross~n dn
2• parta do art. 2", n. I, deixando do npreciur, por projurlicadn, a ultima.
O n. 3 do urtigo autoriSI\ o Governo - n
abrir os necosmrios crorlitos para" exocuç1lo
dns leis n. 148 A, de 13 de julho de IBO:l o
nrt. 15, n. 2, <ln lol "· lO\ a, do 30 do setembro ·do 1803. Cnus11 impt•essão mllnos
ngrndnvol ler em uma lei orr;nmentnrln omlrJ
se Jlx!to despezns com o rim de Impedir que o
Governo gnslo os dluhoii'OS publlcns com nr•
bitrio, uma nutorisHQilo pnrn- nLrlr crodltos;
UCOOde [OI':OUO OSfllt•ito: quo ll dospozn pol' Jhzot•
ni'io Ocorta nem pt•csluuivol o tnlvoz arlln\•ol;
quo o Governo fica nutorisndo a gustnr tonto
qu•.tnto houver por !Jom decretar o olnguom

pódo provar em milos rio quem Jrà tor . essa
doorotnçilo; que nlll'n-so uma porta n despeza
niln nrrolndn ontro ns outrns flxndus pot• lol
anterior o poJo Poder Loglsiatlvo na 1oi orçnmontnrln ; que ossa nutorlsnç•lo pnrn abrir
croditos niio consi~nn. qunos os J'ecursos quo
h~o do nccudir n esses credites, contru o preceito snlutlll'isslmo de linnnçns, de que
nenhuma dospazu. devo Par doerotniln, som
sorem indicados os recm·sos para fiazar .. Jhe
fnco. Qunndn o orçnmonto ost•l sobrecarrog;ido 1la dospet.M, como o nosso, bom como
quando o credito tom sido tiio posto à provn,
como on t.l'o nós, litltnm b. nutol·lsnçiio '[)n.rt\
nbl'it• ct•odito:; os duis elomouto,:; de nmlc os

recurso.; tlovom s til ir p11.ra ncurllr 1't nova dospozn: os runrlos do orçamento ou ns opora.çoclas
do ct•odito, so~tlllrlo o di:~posto n() nrt. 2'1,
§ 11, da loi do Ode setmnbrn de 1351, nt•t. 15
dn ioi do O rio setembro doJ 1862, ria 25 do
agosto 1!0 1873 o do 9 do agosto do 1879.
As leis rio ns. 148 A de 13 de JuJito de
1803 e 101 B de 30 de Sotomlii'O do JS93,
at·t. 15, n. 2, contoem ns soguinlol dlsposiQOfls: c Art. 1.° FiM o Governo n.utnriSILUo a

alra.mlogn.r ns mesas da rortllns dus aitJndes d.e
Jtn,jngy e Lagunn, no Estudo do Snnta Cnthnrina, n. da Antoninn, no do Ptlranó, o n. !.lo
Itnpomirlm, uo do Espirita Santo.
·
Art. 2.' ·ttovog.,m-so ns dlsposiçoos om
con t1•ario. »
« Art. 15, n. 2, da lel do o'çnmento do
1803: Fica o Governo nutorisndo a oronr
umn. me~nt1lo rondn.s nlfa.ndog;ldlt k m!lrgom
esquot•lllt do rio P1trapouny. ll(ll'ovoitn.odo pn.ra.
oll11 os omprognrlos nddidos. »
Apeznr de ser 11utot•ls11Qiio dada om !803, o
Governo nlnrln. niio jnl~on convoniento cumnril·n o nom no relntorlo do Sr. Ministro <ln
Fn1.enda, nom nn tnbolln oxplic:ttivn osli1 domonstrndn n convoniencin do sot• roito J•i
este serviQn; convirá nutorisnl•o no r•·oxlmo
otm'Cicio, com croclHos oxtrn·orçrunontos 1
A commi;siin rle flll••ncns ontondo que nito:
tem dito o sufllcionte para demonstrar qunnto
cumpro restringir despaznt~ o, sobratu~\o, nfio
começar novns o nfliavois, niml1~ com a pt•ornosfiu, I·onl Otl J1lu:\orin, do componsn~~tto;
impoe-se como devot• patriotlco 110 Pndet• Executivo suspender totlns ns dospazns n1llavois
o culdnr, subroturlo, do ohtet• que, no BX:OI'Ci ..
cio futuro, bnstom ús dospoi'.nS os rocursos
orçnmontnrios, ·N,lo ó da oquldudQ nua, con·
tnndo o Porlor J..oglslntlvo com o Oovorno,
pnrn quom appelln, nosto proposito, lho ostojn 11 impor rJOSjiOZitS, com·. nutoriSO(ÜO do
nfustnr-so do p1nno om quo ambos osti1o om·
ponhr.dos.
·
/1 commisSilo rio tln11nçlls propõo n suppt•osslío deslo nrtlgo.
·
O mesmo dlrà quanto· nos nrts;'Õ" o 8', so
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b----------------------------------~------om quo "AlfnnrJogn do 1\!nenhó já ,tonhn A Cornpnnhin Sanournonto do Rio rle Ja-

,.,.,._. I

llgurttdo nn lo i elo orçamento elo 18\J~.
neiro roquorou n.o Càngrosso Na.donal quo
O nrt. 3" cln proposição consigna ns rlispo- nutm·i~o o ~ovorno n. rovoL• o sou contracto
slçoosjil adoptadas pelo Sonnclo no pro,joctodo pare~ n construcç,io de villns opornrins ou que
lo! que roorgnnr"" o Tr•ihnnnl do Contas.
o- rescindisse. Ro11ucron mais quo fosse o
O Jtrt. rJn manda npprovnr us creditas con .. Govprno nutorislldo a indomnisal-a du. Uilfc ..
stn.ntos da listn quo acompnnhn. n pl·oposiçiio, t•onça n quo SB .iulgn. corn direito, por não Ih'a
nn hnportnncitt rio 133.024:320$380; osso po- ter sido pormiltldo Importar, lil•rcs de didido rio nppr•ovnção vorn conslgnnolo em to~n• reitos, o3 mntorinos necossnrios i& construcçüo
ns propostas llo aronmento li1L Fnzondn desde das mesmos vlllns, tendo empregado mntc1801. Fot'llffi os erodltos nbort('IS pelo Governo rinm; sohrocnrrogndos com esses direitos.
Provisorlo, un lmpor·tancin elo !J5.GOO:OOD$ Allc~a que cl incontostnvel o sou direito~
(rolntorlo Ararlpo, nnnoxo A) o que estão iscn~ío de impostos pelas clnusulns do seu
bojo olevados il. somma rio 133.024:320$ por coutrncto, n.prrovnd"s por uma disposição
ft).'urru·om outros nló 18\J·l.
expressa de lo ; reclamada do Governo ossa
O Podar Loglslntlvo roluctou sempre om indcmnisação, este n mn.ndou requerer no
npQrovnr essc!i creditas : mas como so trntn. Poder Lcgislntivo. A commlssiio entendo que
do liqnidnr as contns nntigus o comocnr are- n quostã"o da iodomnisncão deve sor Uquidnda
constltuiçã.o dos nossos tlnançns, regularlse-so per·anto o Porlcr .Tudiciario, si ú companhia
tudo quanto do lllogonl existo fdlto, nn espe- nü.o chegar n. accordo com o Governo para. a
rança do que nftnul entramos em vida rc• liquitlução do seu debito ; ·(oito o necordo e
guiar.
·
·
llquidnda n divida será cnso entiio de vir
A Com missão expõe ó. apreciação do Senado, pedir fundos para o pagamento; si accordo
no qua~ro junto, a som me~ ~os creditas abertos não houver, a parte que se julB"a lesada em
ntá agora: á quanto nos custou a oxpcrlencia sons direitos deve roeorror no Poder Judi·
o a provn. do qunnto são mais economicos os clnrio, onde es;c direito será discutido e, reGovernos adstricto3 ó. lei, nsslm como quanto conhecido, seró. coso pnrn. attcndcr com os
custam nos pov(" as commoções Intestinas. fundos que forem determinados, em divida
O nrt. 6" mnnda continuarem em pleno do Estado. Quanto ii rovlsiio ou reclsiio do
vigoras dlspo3ições dn lei n. 191 B, de 30 do contracto, bem oxnmlnndns ns nllegações, n
setembro de 1893 e a do n.rt. 20 § 2• da lei commlssão resolveu propor a nutorlsnçilo que
formula no artigo additlvo adiante.
n. 3229, de 3 do setembro de 1894.
A primeira ó a seguinte : Para ns vngas
que se derem nas repartições de Fazenda,
CONCLUSÃO
deverúo ser nomeados os nd~ldos existentes,
respeitados os accessos.
A segunda á a seguinte: E' revigorada no
Chegando no fim deste pnrocor, longo, mioxerdcio n n.utori•ncão consignada no nrt. 12 nucioso o quiçá ft.Stldloso, a commlssiio de
da lei n. 26, do 30 do dozemúro de 1801 pnra finanças julgou tor·-sc dcscmpenhndo do dever
a liquidnÇJio, pelo Governo na lmportnncia do que" snn pesponsuLilldnde lho Impunha,
1.426:329.S8!J6, com o l~stado do RI~ do Ja·
Devo dcclamr que o estudo do orçamento o
neiro, pt•ovonionte dn. gnrantin. do juros do o modo pelo qual pnntentoou o nstfldo Onan·
2 %, pagos lL compnnhin omprczarln dn con- coiro ria ttapublica "foi foíto do nccõrdo com o
tlnunçiio ela IMrnda de Forro o. Pedro 11 ; honr·arlo Sr. Ministro cln Fazenda, que lhe
que mllis tardo passou ii Naçlio.
pot·porcionou. todos os dados, com sei anela do
A commissilo de finanças não tem esclnro- plano IL seguir o ora oxocutndo. O Governo
cimonto algum dosto debito ; a. nutorisnçiio é contlnun. a exccutr~r a dellbornçi!o.tomar!n do
pnra o governo llquiclnr; si tor rol ta o lixada ncceltar o lcgndo do surlns diillculdades reco•
a quantia dovidn, ser•ó. cnso do tlxnl-a na biela n 15 de Novembro do 1894 e põe ~ prova
verba - crerlitos ospoclncs - do cxcrcicio so· o seu pratiotlsmo no sentido rio restabelecer
guiute il!iqnidnção.
as llnunons rio pu i~. como alcnuçou o congra•
o nrl. 7' contém disposiçi1o snlutn.r o n. que çnmonto da rnmilln brnziloirn.
o Senado jó. dou sou nssontimonto un 2• dis- Coincide n apt·csentnção do proscnto pareeot•
cnssito do projecto sobt•o 1 opnrt\ções de fo· com 11 órn do pnz lnicindn hn. pou'os dfns o levoda n ofi'elto pelo. boa vontade, prudencia,
zondn.
o ru·t. 8' deve sor substltuirlo pelo sogu\n to: crltcrlo o pratlotismo do actrml chore sn·
Art. 8.• o governo poderil. nppllc11r á de· premo di\ ltopnbllcn dos Estados Unidos do
ficicncin dns sub·conslgunçDos dn mesma verba llrn.zil, A conllssüo das noSSfls tr~ltns,dos erros
ns sobrns que doixa.rom outras su!J.. conslgnn.- commottldos no ensrlio dn novn. fórma do goçõas, não sondo pormlttldo rr~zcl-o cntt·c as verno, a franqueza com que os poderes
verbas - mnterlnl c passou!, do uma pura a publicas voem, perante opovo n cujos dcstlnol
presidem, ponltcnclar-se dos err.os comme•
outra..
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ttldos por todos, nesta ptlnso Inicial da Ropu·
bllco., Stlo a prova puuhcn o o compromisso do
honra assumido it .face da Nação Bru:t.llolrn,
do qno n ópocn da oxporloncia passou o lm o
proposito do emendar n mão, tendo como
fanai n lo! o como insplrnçiio o amor da Pa·
trio. qual' pnrn o dlspondlo da rurtuna publica,
quer pnrn n gnrnutln da li bordado o dos di·
roitos proclan>ados lnviolavols pelo poeto
fudnmentnl.
E' som duvida diillcil a tnroflt polns cir·
cumstnnclas oxcopcionnes do momento ; fo·
Jlzmente, porém, não hn desespero do cnusn
nem o pntrlotlsmo snuo pouear sacrlllclos
para ronlisnl' o grllndo objocti vo iln sal vaçi'io dn
bonrn da Plltrin.
Guindo pelas qunlidndos civicns do caracter
do sou chef•, o Governo ncaua do preotar o
primeiro e loolvidavel serviço do reslltuir n
paz iL f11milia b•·azlloira; póde entregar-se {I
tarefa niio monos gloriosa do rost11urar o
nosso credito, roslabelocor n conllttnçn nb>1•
Indu com os ncontocimontos dos annos passa·
dos, decisivos para o nocionulldodo brazlleira;
a com missão do tinnnçus do Senado nillrmu-o
com a certeza que lho dão os eldmentos que
conhece : pódo alco.nçol·o, pondo em contribuiçilo o.respoito á lei o os recursos extra·
ordlnnrios deste grande pnlz. Entregando à scloncla do publico os alga·
rismos quo ~rovnm, com a miLxima vordado,
a situaçilo tlnanceh·a da Republica, a commls·
silo de tinnnças obre a porta As modidns que
se promptirtc' n proP.or no Congresso Nil•
clonai, no orçamento ila receita, que lhe ba
do viL• para estudo, Será necessarlo tal voz
pedir novos sacriticios li Naçilo, poro accudir
n despoza que a commissilo avolumou com a
cifra oxncta que o orçamento deve oxlglr i
mas devam todos comprobondor quanto Ines
sncrlticlos serilo compensados com o eq11i·
Jibrlo do orçamento e rosgiLtD do papel·
moeda de curso forçado,· n cuusn. prodoml·
nanto da depreclnçilo inqualincavol diL moeda.
Quanto mais confiança houver, pela decretação do orçamento real, sabendo-se do propo·
sito cm cumpril·o, da harmonia de vistos dos
dous pode1·es om nilo so nr.>stur do proposlto
dellborudo, uem como nos recu•·sos destinados
a resgatar esse papo! que perturba a nossa
situaçilo cnmuial, tanto mais o cambio ha do
apreçar n nossa moeda, om compurnçiio com
a moeda do ouro, om que se iilzom as trons·
acçOes ln ternnclonaos.
.
Por etrolto dessa doprociuçiío, quo chogn no
extremo quosl de 300 "/,. tcdos os gonoros
necossarios à vida se acham o:t!roordlnllrin·
monte elevados do preço; om consoquoncla do
opNço da nossa moeda ilduclarla osperndn,
s! as duas medidas ncima foram porsovoran·
temente exooutndas, a bnlxo do ~reço dos ge·
AOros dar·SO·ba o o nlllvlo dnhl resultante

componsoriL ns oxlgonclas do fisco para obter
tüo vnliosos resultados.
A situação ó, do f>Lcto, tito calamitosa, que
já chogl\mos a conoldorar vnntagem npl·ocinvol termos cotação cambial pouco acima do
lO dinheiros por 1$, multo felizes em nllo
voi-n descer abaixo, como tom succodldo nos
ultlmos dins.
A commiss~o do finanças nilo se illudo com
n sltnaçilo, nem faz promessa vã: parte das
causas que determinavam a doproclaçi'io ln·
sistonte estão passadas.
Nilo ha mais receio do perturbaçoos denoto
da attltudo firme do GoYorno em manter n
orúom ; a nnção resplrn, emtlm, o oucnro.
do>assombrndJL os novos horlsontes que se lho
nbrom, ao inlluxo da ncÇJ1o euorgica o bono·
volonto do Govorno e do Congresso Nacional ;
resta n. outra pn.rto do sou programma, qua
alio oxocutaJ•iL, auxiliado por todos os Brn·
zilolros.
Torlas as noçOes do mundo toem solfrldo
as suas crlsos, algumas IJ•emondas, de cou.
vulsilo social ; no dia em quo·so resolveram
a emendar os erros, a enveredar pei:L sonda
larga dos Governos livJ•os, do respeito a Jol,
embora a rosponsabllldnde .da situação em
quo se ncharam, puderam restaboleoor o seu
credito o sempre encontrornm I'OCUJ•sos pnrn
roorganisar-so o tornar-se fortes, prosperos
o raspei tndos.
·
Nem o Brnzll se encontra na situação
desoludorn dossos povos, nem possue riquezas
menos poderosas do que as naçOos arruinadas
pela guerra civil.
A commlssão do finanças acredita quo ns
medidas propostas fitrão entrar pnra o The·
souro Nuclonnl a parte da sua rocoitn que
está sendo desviada poJas causas conhecidas i
si assa nilo bastar, pnra todas as despezas
decretadas nos orçamentos om elabornçilo,
não recuará noto o nppollo às forças vivas
dn Nação pnrn libertar-nos da pl'ossão do dia
do bojo, em esforço horolco e patl'iotlco para
rondquh•irmos a p1·osporidnde a quo tomos
direito, ntn••mada pelo multo quo ftzJmos, som
fo!tnr nunca a um só dos nossos compromissos.
E' dever este do Congresso Nacional, desde
que tomos a promessa ao Governo do dosomponhur·se do sun missão pelo cumprimento
rostrlcto dJL lo!.
Assim salvaremos a Republica da sua nttrl·
bulada piLoso inlcinl o a nncionalldnde brnzl·
loira so amrmarà no mundo mnsculn pela
heroicidade dos seus filhos, grande paio poder
dn rlqnoza do sou sólo •... ·
Silo ostos os votos da com missão de finanças
que submetto à approclnoi'io do Senado, enten•
dando qno ~ovo SOl' npprovndn n proposlçilo
da Cnmnrn dos Srs. Deputados, com as se•
guintes emendas o ndditlvos ;
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Maranhiio-ntlgmontndn do •IDO.$
para qu~IJrns no thosoureiro
143:100$
Ao nrt. i' :
Pnrn - nugmontndo. de 000.$
N. I -Em vez fie 13.~87:800$000 diga-se:
pam f!Unbras no tho:;oureiro
o de Gl: 120$ parn grntitlca..
17.705:77i$5UO - peta augmonto da
vor~11 pnra o pn~rameuto dos juro> do
çiio ntó 20 /o, que o Governo
é autorisndo IL abonar aos
om[H'estimo uo 1805.
funcclonnrios dn alfandega,
N. 3- >m voz de 23.~6l:Gl2.$000, diga-se:
350:320$
25.906:612$000, nugmentnda com n Mnnitos - augmooto.da do 400$
pnra quobt•ns no thosouroiro
quantia do 2.545:000$000 para o resgnto
o de 35:000$ pnrn gt•atlllcasegundo o plnno fio. lei do 1827, do
çiio utó ·10 11/o, que o Governo
1/2 "/,da divida ln torna l'undo.dn.
ó autorlsado a o.Lonnr nos
N. 7- Supprimnm-so dn verbo as palavras
do 102:000$, son•lo 02:000.S paro. o refuncclonariosdostnnl fundei!'"
125:060.~
stabelecimento do duas suh-dit·octorins Pnrannguú. - nugmentado. ue
oxtlnctns, du Directoria das rondns pu~00.$ para quebras no thosourolro. , . , ......... , ... ,
blica. o do ConttL~ilidade, com o pessoal,
58:640.~
cndn umn, do I sub-dil•ector, dous pri· Santos- augmontnda do 600~
pat•n quobrns no thesouroiro
moiros esct•iptural'ios, tros segundos e
trcs terceiros ; 1:800$ pnra n gratlllcao do li 7:280$ para umn gra•
tillcaçiio do 40 •f, que o Goçilo do um auxiliar rfa Directoria dns
!tendas Publicas, que servlril. do secreverno é autorlsado n nbonnr
nos empregados dos to. allimtario do Conselho de ~·nzondn ; do
dega.,, ............. , .... ,
1:800.S para o do auxiliar dn Directoria
400:080$
de Contnbilidndo, !lco.ndo o mais como Santo. Cntlmrinu- nugmontnda
ostlL. Altoro·so o total dn vct•b~< de
de 300.$ para quebras ao
tbesoure\ro . , .. , ......... .
801:100$ n~< proporçilo dns quantias
58:640$ .
ncimn..
Rio Grande do Sul-augmontada
N. 11 - Snppl'inmm-so cm todas as alinndedo 400$ paro. quebras no
thasoui'eiro..........• , •.. .
gns, n11 verba- Pessoal -a conslgnn125:400$
çüo pnra oquipo.raçilo dos vencimentos Porto Alegt•o- nur;montadl\ de
400$ para quebras ao thedos tlois Llo armuzom ao3 segundos oscrisoureiro., ....... . , ...... , ,
pttu•arlos, substituindo-se a verba160:400$
Uruguayann.- augmeutndu. de
Pessoal- pelas seguintes:
300$ pnra quebras no thoCapital Fe Ioral - Pessoal soureiro .•...•.. , ..• , , . , ..
58:640$
nugmcntnda de I :000$ para
Corum~il- nugmentndn de 300$
quebras no thcsourelro .....
778:000$
para quebras no thesourelro
Espirito Santo- Posso~! -nu·
o de 23:650$ pnrn uma grngmontndn do 300$ pnm que·
tlllcnçilo ntó 40 '/,,que o Gobrns no thesoureiro .. , ... ;,.
58:400.$
verno é nutot•isado n abonar
Bnhin - nugmontndtL do .GOO$
nos ompt•ogndos dest• nlfaupnru. quobra.s no thosouJ•oiro
300:200$
degn .... , ..... , . , . , .. , . , , •
82:206.$
Arncnjt\ - augmontncln de 3qO.$
S. Paulo-o.ugmontn.da de QOO$
rnt•a q uobt•ns no thosourotro
8·1:0·10$
pnro. quebt·ns no thosout•elro
Mncoió - nugmen tndtt do 400$
o do 117:800$ para grntiftpnr•a quobr11s no thosoureiro
80:100$
cnção n.tó 40 °/o, quo o Qo..
Penedo - mrgmontada do 300$
vorno ficn nutorisnâo o. abopara quebras no thesourolro
nar oo; empregados dost:t
Pornnmbuco - nugmenta.rln do
nlfnndegn ....... ...... , •..
3·ta:080$
QOO$ para quebras no thoAccresconte-se
ii
rubrica
souJ•otro • , ••••••••••••••••
207:800$
Alfandogn de Mucnhó :
Plrnhyba- nugmontndn do 300$
para quebras ao thosom•eiro
58:6·10$
Pesssoal.... .. .. .. 80: 100$
Rio Grnnile do Norte - nuMaterial......... Q:5Q8$
gmontnda do 300$ para queCnpato.zin.s:
bras no thcsout•eiro., ••.•.
Pnrnahybn ·- nugmeutnda do
Pessoal . ... , ...•. 18:315$
300$ pnrn queurns no thel\Intorinl. . ...... .
800$
sourolro .. ............... .
42:420$
Companhia dos
OonrA - nugmontndl\ do •100.$
gunrdus,., •.. • , 22:000.$
116:383$
pnm quobt•ns no thcsourolro
120: 100~
11
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pnrtloularos, em concurrencln publlcn,
Rcstaboloçn·so no final da verba- AlfiLn~o
gns :-a consignação para dospczas lmtornnndo o~sos nrmnzons n.lfnndogndos,
nn fórm<L dn Consolldnçilo dns Lois das AI·
prevtstns e urgentes, com 100:000~,
r~~ndogns o com n. cln.usuln. do, somnnn.l•
sup8r1mldas ns palavras- reduzida do
monto, sorom enviados pelos responsa50: 00$000.
vois da goroncla de to~os os armazons
A.o n. 14. Cnsn <ln Moeda.- Rostabelcçn-so
a verba do 734:500$, supprlmlndo-se as
nln10~egndos uma nota dos volumes
armazenados o das taxas cobrados ; sup:
palavras- diminuída, etc., ató o rtm.
A.o n. 17. Empregados das ropartiçOos e loprlmldo então o serviço das capatazlns;
gnres exlmctos : - eleve-se a verba a
~·. a mandar organlsar novo regulamento
350:000$000.
para ns repnrtlçDes de Fazendo, sob o
pltiDO que julgar mais conveniente,
Ao n. 18. Admlnlstrnção o custeio dos pro·
devendo apresentar esse plano á approprios nacionnes.-Sttpprlmam-se as pala·
vnçiio do Congresso no principio da pro·
vras - de 60.000$ Mil - que Oca creado,
xlmn sossilo : n despeza com osso trabalho
reduzindo-se a verba n 132:160$000.
deverá. ser Mt11 pela verba- Evontuaos.
Ao n. 26. Substitua-se peln seguinte: - Dif·
feronças de c~tmbio-45.000:000$. Por A.rllgo - Em onda trimestre o Governo de·
esta verba serita sómeote pogns as dll!eduzlrá a porcentagem de 2 1/2 "/o nns
reuças combines resuJtnntes dns despczas
alf11ndegns de t• classe e 5 "/o nas dns
em ouro, expressamente consignadas na
outras classes pora distribuir pelos em·
lei da despezn geral da 1tepub1fcn.
pregados da nlfnndega, Jogo que a renda
l10uvor excedido o maxlmo de igual trlAo n. 28. Obras.-Augmentemosto•o da renda mnlot• dos tres ultimas
se com 40:000$ para a AI·
·
oxorclclos; a porcentagem será calculada
faudoga ~o Mncélo •••• ,,, 1.642:800$000
sómente deste excesso e dolle deduzida e
Ao n. 28. Substitua-se pela
n
dostribulçilo será falta pelo systema das
seguinte:
.
quotas, pela lei do 1860.
Dossezns evontuaes...... _150:000$000 A.rligo - o Governo provldenciaró. para que
Ao n. 3 • Reposições e restia AssoclaQiio Commerclal do R.lo de Jatuições. - Substituu-se a
neiro
contribua com umn quota da ronda
verba por •••.••••••••••• 2.000:000$000
que nrrocadar pelo ediftcio ó. rua Prl·
Ao n. 32. Exercícios findos.melro de Março, da Capital Federal o perEleve-se a verba a.,, ... 5.000:000$000
tencente 11 mesma nssoc!acilo, nftm de ser
lndemnlsndo
o Thosouro Nacional do paAo n. 33. Eleve-se a verba
gamento dos juros e da amortização do
a.ugmentada de 400:000$
emprostlmo contrahi~o com o Banco
para compra do nlckel,
Alllança do Porto o que o Governo estó.
cujo valor om moeda, dopngando.
pois do f<lbrlr.ada , será.
contemplada na lei da rei\rtlgo- E' o Governo nutorisado a entrar
ceita................... 947:064$369
em nccordo com a Companhia de Snnen·
monto do Rlo.de Janeiro p~rn n rovlsilo
.AO ~rt. 2. o N. 1 - Snpprimnm-se ns pala~
ou rescisão do contracto u. que se refere
vras- As verbas - soccorros Publlc0s,
o Docreto n. 585Q, do 8 do fevorol~o de
etc., ató o fim.
1888, approvudo pela Joi n. 3306, do 24
N. 3. Supprima-so.
de novembro do mesmo nono, que concedo n esta companhia a Isençiio do diN. 5. Supprlmam-se ns p~lavrns- abrindo
reitos de consumo e do expediente, som
para os se dm o necessarlo credito.
restl'icçOes.
N. 8- Supprima-se.
.A rtlgo - o Governo mandnrà rever o re.AO art. 8'- Subltitun·so pelo seguinte:
gulamento o a tnbelln do Monteplo dos
O Governo podara appllcar ns sobras das
~'uncc!onarios Publioos, propondo no ConconslgnaçOos do uma verba á.' deficloncia
gresso as modiftcnçOos ou:quaosquor medas outras consir;naçoes da mesma verba,
didas que julgar convenientes, suspennão sendo permtttido rnzel-o da vorbadendo n SU<I oxoeuoito na dntn em que
1\!aterlal para a de Pessoal o vlco-vorsa.
começar a vigorar a·presonto lei,
SI\Jn das coÍnmlssOos em 20 do outubro de
1895,- Oo•ta-A:euedo (Barilo do Ladllrlo)..Artigo - E' o Governo autorisado : 1", n Loile o Olticlca,. relutar.- Leopoldo d< JJu •
arrendar todos os nrmazons dns alfan- IMos.- J, Joaquim. do Sou••·- Ramiro
"
degas da Ropubllcn, por oonh•aotos com JJaroollo• (vencido),
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0 Sr. Frnnehoeo MPC!Iuulo 0• mnppns do que fnll11 o Governador, qua
Sr. Presidente; vou diZilr duas pah•vt•as sim· ató se compromettou u enviai-os, importam
plosmonte om relaciío ÓJl lulimnnçõcs 'JU• uma.lnfurmnçiio oOicinl, a não ser que niio
acabam de mo vir tis mitos.
se do ct•Cdtto ou vnlor 11 estes mnppas. ·
Como v·. Ex. o o Senado sabem, ollus ltCil· P!!l'CCB·me, por conseguinte que, quer estu..
baram de ser lidas tLgora 110 oxpcdlent.o •la demos a informaçiill que clio dllcomo bebida
sossiio o, niio ob;Jante, ou j~ as vi J?Ublicafia.s du purtlculnros, quer o que elle diz a r.espelto
no JJiario Official e om t-Jdos os JOrnnos de do; m11ppus que possue e quo vne envit>r, nós
bojo desltl eapttal.
n;i.o temos outras Ula(;ões a tirar, sinii.o que a
Niio sol, Sr. Presidente, como já di"o da invnsi\o duque trntnmm os telegrnmmas que
outra ve1, relativamente ao que acoulecou t:ornm po1• mlm,uqni iidosé verdadeira, e que
Cllm as primelrus inlbrmaçõessobt•e u quostt1o ,; pt•eciso ~uo o Governo niio continuo adesque ou aqui ugltei, si i•Tll ó r·ogulat•, mas mo CIII'ar os du·oitos da Fedornçi\o ou •ln Unlilo, ·
parece niio sel·o, pcrque isto prova poum1 ou relntlvllmouto aos nossoslimltespcloextromo
nenhuma dofer•ncia du Podor Executivo p11rll norte, allm do quo elles, quando nilo possam
cedtlt', pelo monos não se n.donntem mals, wiLo
com esta cot•pcracii.o.
A' vista disto V. Ex. compt•ehendo que niio -.ontinuem a nggrnvu.r a situação continuando
commetteri11 lndlscrl\'ÜO podinfio quo. assim nexploru•;iio ou Invasão du.q uolla zona.
como csst~s Ir. formações foram publiead"'' em O Stt. CosTA AZEVEDo-E depois virem com
outros jornoes, o sejam tambem no jornul fia o. o.Uega,:ü.o do uti possirletis,
casa., que ó o Diario tio. Conyrasso.
Como disse, ellns fot•am pubiJCiillas, o ou O Sa. Jo't<ANorsco MAo!IAOO-Assirn, Sr. Pro·
tive oecusliio de lel·as o ver que imporbtm sidente, tenllo n satlsC11çii.o de ter cumprido o
em um tolegrammnmundado pelo Govern•"lot• meu dovor a respeito destas t"istisslmns notido Ami!.ZOPII!I, que me parece reapcsta n outro cias o me restnsómento esperar que o Governo
que daqui fosse expedido pelo Ministerlo do cumpra latnbem o seu a respeito da manuExterior.
. tenQIIO de noBSos direitos territorlnes.
Mas esta Informação que o Govornndor da Tonbo concluido o requeiro que em seguida
em resposta a esse telegr•ammn, vem ain•l" 11 11cta da scsSiio de ltoju, sejam publicadas ns
mais condrmar t.udo quanto havin eu dito informações que me vieram as milos.
sobro os tolegrammas que lbram expedidos de
O Sr. Pro•ldonte-A' pubUc.lQiio,
Belém ...
"
que
IIJIUtlio o hont•adu Senador, foi ainda
0 Sn. COSTA AZEVJilDO-Apclado.
comple:~tmente ext•anha li Meza do Senado.
O Sn. FllANOteco MAclJ,\DO . • • sendo, po- M iuf<•rtnaçile.~ foram pr6.lentes bojo e a purém, para ohscrvar que o Governador diz niío bllençiio deu-se, por Iniciativa do proprlo
tet· recebido sobre o facto Jnf)rmações om- oover·no, no Diario O(ficial e nilo no Diario
oiaes.
·
elo Cougrcsso.
·
Ora, V. Ex. oomprehende, que ni!o tendo 0 Sn. FltANC!SCO MACUADO-EU me referi
o Governo d" Unliloempregadll nenhum nessa a is lo, o chamei a nttençiio do Senado para o
zona ... .
filoCtO,
. 0 S11, COST~ Az~VBOO - Tão pcuco O E<- 0 SR. PRESIDENTE-Entretanto devo pontado,
•lerar que as informações, sempre que siio
0 S11. ·FII~NO!SCO MACIIADO .•• O menos O soliclt:ttl••· fionm sujeita.• llapreolaçiio do
Estado como bem diz o meu dlstlnoto oollega, Sonador que as pede, do sorte que a publinit~ oodla Je mo•l" algum elle receber intor· CI).Çilo depende de t•equet•lmento flllto ao Se·
mactlos ol!lclaes n reajtelto do que lá hou vo, nado o da annuoncia deste.
a nilo ser· que os pt•oprtos inglezcs pur osten· Port11nto, pnt·ece que, subordinada a essa
taoio ou escu.ndtdo em suu pl\lcellimunto iL di•posiçilo regimental, a publlcaçiio dos
respeito vie:~sem dcci!L'or uo O~>vei'Oil.dOI' que documentos só R'!Je ser Ceita dep>is de con- ·
estiio sonpo<sando de Jlllt•te do tct•ritat•io,
sentimento do Senado. A pratica adoptudn
Só esltl pcdut•la sut• " lim tu de informaçilo• cm !'elnçiio lls lnl'ormacilcs mlnl•t•·adao e que
acabam de ser lidas, ftcn Inteiramente aob a
que o Oovernudor poder•la tur.
ro•ponsabllldnde do Mlnlsr.ro que as prestou
Quanto ao resto.dizelle que,niio obstnn to niio e que autoriSflU naturalmente sua putilicaçiio
tor tido lnf<•rmações otnciaes, comLudoo.s teve no Diw•io Offlaial.
.
pa.rtlculures, e entre ellnan de que real monto O nobre Senndot• requer a publlcaçiio no
os inglczoJ c'Ontlnuam nn invasiio do teiTitorlo Dir1rio do Contp•as.w 1
bra~ileiro do ll.lo Branco o quo tom conboclmento do tnappas entre os qnnos existo o~ li- 0 Slt, FIIAliCISCO MAOIIADO- Requeiro-a
mite• t••aç•llll:! pnr11 a Ouyu.na lnglez~> no ter· des.Je que ella se 110ha feita nos jornaes do
dia e no Dia>•io O(flcial.
ritorio b&·t~~:ilelro conteatado.
::iouudo v. Vl
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0 Sn. PRESIDENTE-Vou consultar O So· procederem 11 npuriÍ.f)iio e l'econhecimeoto do
nn.,lo.
torço reccm·elelto ;
Consultado, o Senado consente na publl· Considct·nndo que assim funcclonaram até
o dia 7 de abril, cm que teve lognr a abe• •
cn~ão.
tura da scssiio ordinat•ia da Assembléa Geral,
·O S•·· Dnenn-St•. Presidente. o pn· depois dn qual contlnaram a l'uncclonnr ;
CnnsldC~rundo que, no. tlu·dedo 22 de ahril,
roc~r da Commi.,ão do Obra• Publicns, re·
U. 8{'88ÍÍO (JCSBC dia 6 ffiO.l'•
ferente n pt•nposl~ão ·'n Gamam do3 Depu· flep0\1'1 dO l10COrrada
tados, n. 20, deste anno, o publirndo ho.fo no cnllJL o. Ot'11 Cm do Um. purn. o lmml!diato.
.Dtario do Cm1.'J)'esso, re~cnto SP dn. fa.ltiL de ro· lomm rounlr-so fura do recinto do Sona•lo
visão ou de algum cui1ludo no trn.bu.lho do q nutro dos mesmos Senadores que 11tó então
cópia. Entre outl'os •·rros avulta o quo ob· tiulmm funcclona~o com os mais o, lendo
entro si um parecet', apre,entado por um e
sorvo no ultimo per iodo, onde ;e !ti (ló):
approvndo por •lous, figurando o quarto do
• Mas, inf01•muçües que n companbin colheu, Prcsrdento d1L reunião, occlo.mo.ram e, acto
ouvindo a companhia que pelo govet•no não continuo deram assento junto a si a oito dos
fora ouvida .. •
que, com our.ros, tinbo.m sh1o candl·
E' claro qu(.l: 1111.. erro nessa l'edncçii.o; o quo cidallii.os
d~tt.os ao Jlrecnchlmcntu do terço, com os
está. o•cripto no parecer ó o seguiu to (lt~:
fJUO.es comeco.rR.m. a runccionn.r, como si fos« Mns, 1riformaçõcs quo a commissiio co· sem o Scnndo l••gitimo;
Consi•'ot•antlo que communlcado por elles o
llwu ... •
· Observo tambom que figura entro os mom· occorrldo au Governo do Esm•lo, este os reco·
bros da commlssiio, slgnntarios do parecer, o nheceu o prestou for~, com que foi; no dia
nome do illustre Sen,.dul' .Jon~ulm Snr· seguinte etrcodo o PuçoJ do Senado, em cujo
monto, qunndo V. Ex. sabe que um dos dis- reclnlo se instullaram. tendo penetrado mo·
tinctos membr·os desta commissão ó o honrndo diante nbertut·a forçatla do umo. porta, cuja
Senador por Pernambuco, Sr. Joaquim Per· cbave achava-su em podot• do 1" Secretario
do legitimo Senado, formado pelos antigos
nambuco.
Por estes motivos venbo pedh• a V. Ex. dous terços, agora. d<•sfalcados do fucto, niio
que seja de novo publicado o parecer, lbzon- do dit•elto, do. pequena minoria dos quatro
•llssidentos prol<lerndores da duplicata;
do·se as correcções necessa.rio.s,
Considerando que, assim esbulbados pelos
O Sn. PRESIDENTE responde que a reclama· que 1!. torça haviam se apossado do loco! de
ção será attendida.
suns sessões e do seu arohivo, os represen0 SR. VtRGIL!O DAMASIO, justifica, lô e tantes constltuclunnes do Sunodo obtiveram
manda a Mesa o seguinte projecto que, es- da lntendencia Municipal da capital um salão
tando apoiado pelo numero conven ente do onde coneluirnm o tr,bnlho do reconheciassignaturas, vae a impt·lmlr para entrar na monto de poderes do terço eleito;
ot·dem dos t1•abalhos.
Cun>idernndo, porém, que nestas condições
o sob u permanente ameaça de um desacato
e um confiicto immlnento, contra o qual nePROJECTO N, 57 DE 1895
nhum r•curso lhes assistia, nem· preventivo
Conslrtorando que, nos tet•mos do art. 03 nem ropt•essi vo, por 101 em contra sl niio só
ela Constltuiçiio Federal,« ca.ta Estado reger· o Poder Exec<otivo, como o Cbelc do Judicia·
ae-ba pela Constituição o pelas leis que rio, que et•a um dos quatro Sonadorca dtssladoptar. respeita• h • os pl'incipios constitu· dente>, rosolvcram.de accordo com uma das
Comam• de Deputa•'o< (da qunt tambem uma
cionues du. Uniü.n:. ;
Considerando quo a Constitulçiio que rego duplicata se Uze1'8)'cxpôt• o caso o pedir o
o E:stado da Babht •h·termlna. cm seu n~·t. :Ji, rcmodlo constitucional a .. Govel'lto do. União;
Considerando que tu.l reaoluçiio ó contarmo
que «o mandato dos Sonad~~res durn.rti. seis
annos, aendo, poróm, o Senndo renovado pelo com a Constituiç!lo do E;tndo du. Baltia, que
entre as attribuiçõos do soti Poder Legisla·
terço blonnulmente ;
· Considerando que, de conformhlado com tlvo, conSigna no art. 36, § 26, a de «t·ecla·
este preceito, flnda que foi a prlme:ra legisla· mar a int•·rvcnção da· •. Umiio nos casos dos
tura que durou o biennlo de 180i o 1>!92, arts. 5" e 0" .dn.Constitulçilo Fodornb ;
foi feita n primeira J•enovuçilo o,: findo o .Considerando que assim o ··fizeram por melo
biennlo <lo 1893 o 1804, procedon·se à eleição do repi·oserituçõcs no Congr•sso, o qual con•
para a. segund11 re.novaçiio do torço ; :. ·
fiou o sou·cstudo 11 Commisão. Mixta que, doConsiolot•nndo quo <tos ou• terços do: 'se- pois do tt·lib~tl hq,de nlguns.mozcs Infelizmente,
DD.'1o, constttuctc.nolml•nte HUbsist,c·ntos, re- 11cubn do t•xonerur-so sem:.ter.podido otr•reunlrnuH;c, u. po.rtit• de :.!8 de mn.l'~o do cor- ccr a soluçl\o pedida, 11pezar de se1• notorio
rente anno, em sossues proparato!•itis, para que o respectivo reMot•io jti. estava. olabo-
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rado e conc.luhlo pelo membro da Commlssiío Depois appnreceram aqui dlfl'erentes pro·
delle Incumbido ;
joctos, quo o s .. nado adoptou, fazendo pa"o.r
Considerando que o Governo Federal niio p•ra diversos Estados os proprlos nacionaes,
póde deixar de acudir, pela fórma que em o quo parece cor1•oborar esta minha ultima
cumprimento de· auas attrlbulções, melhor atllrmação.
.•
.
. .
entender em sua sabedoria, a um appello que Vou tor occas1ao dn apresentar uma pro·
lhe é dirigido, niio·por um grupo de lndlvl· posta identlca a ess~s. com relação ao estado
rluos, nem por um partido, mas pelo ramo que represento.
permanente do um poder constitucional de Devo. di~er que esta provl<lencin já esta. se
um dos Estados federados, o qual denuncia· tornando urgent1, porque verifica·se do rola·
lhe um ataque ftllj!l'llote e escandaloso, nii.o só torio do ministro da Fazenda que esses pro·
das normas sub<tanclaes do roglmen repre· prlos naclonaes, que ainda se acham em
sentatlvo, consagrado logo no art. I' da poder da União nao teem sido devidamente
Constituição Federal, como tambem da pro- zelados, estiio se estragando e convem restl·
prla fórma federativa, que tem por bliBe o tuii·OS quanto antes aos seus donos.
I'espelto e a Inviolabilidade das Constituições Em Pernambuco, nii.o sómcnte estes bens
dos Estados, ~arantldos pelo art. 63 aob a niio estão devidamente conservados, mas
sancçiiü lmpliclta do art. O• do Estututo da tambem estilo arrendados por preços ioftmos.
Uniiio;
O que sobre este assumpto se Jà no relato•
Considerando, finalmente, ~ue não se deve rio do Ministro da Fazenda ó a confirma•
protelo!' a solução de guestão do tamanha çilo do que digo.
gravidade, referente á tactos passados já ha Assim, um predio á rua Marcillo Dias, no
mezes e que. continuam, em. acção perturba· Reclfa. avaliado cm 1876 por 4:000$ dlz·se
dora e funesta· ás inalitutções. a trazer os nesse documento, vale boje 2:000$. Dtminulo
esplrltos dos bons rBj!Ublicanos daquelle Es· pois em metade do valor, quando os pre•lloa
lado em uma tens110 cheia tle ancledade e de particulares augmentam I Dous armazena
receios, duvidas e apprehensões o que já lm· no Forre do ~lattos, no bairro commerclal
porta R desordem moral, donde l'acllmcnte e daquella cidade, estdo alu~ados ambos por
fatalmente se derivará a desordem material, 30$000 por me~ I Em Olinda o pred·, no logo.r
que urge a todo transe evitar;
Forno da Cal est~ em rulnas, a c,~, da rua
·o .eongresso
· ·Nao1ona1 reao1ve ••
S. Bento desabou.
Desde fevereiro de 1891 que e•ses' outros
·. Artigo unlco. O Governo Federal, reconhe· predlos deviam tet• sido entregues a. 1stado.
cendo a legitimidade rlo Senado do Estado da Como niío são da Uniil.o, esta niío os tem ~e·
l!&bla, formado pelos dous terco• subslsten· lado, o e•tado nil.o póde tomar conta d•lles
· tos depois de findo o blennlo legislativo 11,e porque estiio á espera que haja lei que lhos
1893 a 1804, conforme o derermlnu a Constt· mande entregar. A consequencla 4 o e11tra•
tuiQilo .daquelie Estado, garantirá ao dito go, o abandono, a rulna.
Senado, médlante o emprego dos meios con
Para que este estado de cousas não ·conti·
stltuclonalmenta lllcultádw ao Poder Exe· nue e mesmo porque ti'Bta·>e de um direito
cu ti vo·o livro e pleno exerclclo de suas !une· do Ettado, ofl'ereço a consideração do Senado
ções.
o seguinte projecto (IB.)
s. R.- Sala das sessões, 29 de outubr~ ~e Aproveito a oppo~tunidade, para Cunda1805.- Virglloo 1Ja11tado,- o. B. Otlom.- mentar um requetimento de lnform&Qões,
E. Wa•dmholh.- Ma .. ool de Oll•i••••· - que tambem refere-se a proprios naclonaes.
Domingos Viconlo,
Consta do relatorlo o Sr. Ministro da
Fazenda o estwlo, a situação e as condições
dos proprios naclonae•, que aindaestiio em
·O Sr. JoAo Dnrbnlbo-St•, Pre· poder da União, nfio constando, entretanto,
sldente, na aessilo de 1893, apresentei um a mesma cousa com reluQilo aos predlos, que
projecto a consideração do Senlido, de:erml· foram deaapropriados. ainda o governo pronando a na.ssagem para o domlnlo dos Es· vlsorlo sob a administração do St•. Benjamin
tadoa,dosproprlos naolonaes nelles existentes, constant, para da!' maior tle>envolvlmento
conforme determina a Constituição.
ao edlftolo do Museu Nacional, e creio que
·
E~se projecto, ~ou em I• discussão, foi tambem para o Pedagoglum.
enviado á commlásilo competente, que na· Estes pre~los, que toram deaapropria~o9,
turalmente pelos muitos servloo• de que se para este ftm, se acham reparados e oceu~
tem acha~o sobrecarregada, ou por consi· aos, mas pelo rebtorlo nil.o se sabe quaes iliio
•lerar que a transtllrenola dos proprlos na· os occupante• ; e se o silo per qualquer outro
clonaes nil.o.deveria fazer·SC assim por junto, melo pt•rmlttido em direito.
m11s separadamente, • como quo a retalho, Ao tempo em quo se diz que a Unliío.osta
· fuzer
·
nilo lhe deu andamento.
· multo pollre, que é
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niio augmontar impostos, ó extraordlnarlo Vem ú. Mesa, é lido, apoiado, posto em dlaque esses predios m-.o tenham sido nnenda- cussilo e sem debate approvado o seguinte
dos em· hasta publica para produzir t•eoeita.
E;te fucto lambem se verifica até corto
Rcguerlmonto · ,
ponto com relo.çii.o aos predios da Quinta da
Boa Vista,
Requeiro que se requisitem do Governo as
' As respectivas bemfeltcrlas. e prados foram seguintes informações:
scomprados por trezentos e tantos contos de Quantos predios toram de8approprlados no
ràis e lá estão a.rrendados, confornte se veri·
da Proolamllçiio 1la Republica e rua
ftoo do relatorlo, alguns a 7$ mensaes, outros largo
Visconde
do Rio Branco a contar de 18891
10$ a 16$, quando ocerto que, em qual· Com que
11m se fizeram as desapropria·
quer oosa tle .pcn•iio, um simples com modo ções.
.
custa muitas vozes mais que isso. Nii<> ó na· Em que data resol vou o Governo não dar a
tut•al que subam sómento os aluguois dos
prediob o destino que se teve em visto.
predios de particulares e os do Governo viic> esses
ao
serem
desappropriados,
ftcnndo ooda vez mais baratos.
· Quanto oustou esta desappropriaoão.
Desde que a economia rleve ser um pro· Si desses predios destinados a serem demo·
gramma, niio ha de set•, slniio por circum· lidos pelo Governo, ulguns, e quaes foram
stanoias extraordinarias, que a Uniilo, por reparados, eom que 11m e com que deapezal
sua administração, tenha deixa<! o que estes · Si se tem continuado a 1\lzer despezas com
· predios continuem neatas condições.
sua consorvaQão. ·
Em apoio, do que venbo de exptlr, ~uanto Si taea predlos se aohnm occupa•los, a que
ao desaproveitamento dos proprios. nncionaes titulo e por quem. si em virtude de contra·
lê-se em um anncxo. respectivo do relatorio elo de arrendamento, por que preço e
do Ministro da Fazenda, na parte referente á tempo,
Quinta rla Boa Vista, que sua receita está Sala das Sessões do Senado, 30 de outubro
muito longe de corresponder ao valur desse de·l895.-Joao Barbai/to,
· ·
proprlo nacional e no cquadro da receita e
.
despeZ<I até 1894• verifica-se um deficit de
O Sr. Coootll Azevedo-Sr. Pra·
114:000$ de réis.
·
sidente, em boa hora o Corpo Legislatl vo por
E será para isso que se quer que a Unliio uma lei do anno passado aondlndo ú.a necessi·
tenha para si os proprios nacionaes ·que niio dades dos dous Estados da Amasonia, deu
meios para que se e•tabolecessem as commuoecupa com serviço algum 1
Nilo querendo tomar mais tempo ao Senado, nlcaoões tetegrapbicas entre Bolem . e Ma·
passo a leitura do meu requerimento. (Lú) nãos.
Des~ando algumas informações para poder ·
E' lido e, estando apoiado pelo numero de .estar vigilante relativamente a esse grande
asslgnaturas, vne a imprimir, para entrar na melhoramento, que interessa até o Governo
:Ordem dos trabalhos, o seguinte
da Republica, melhoramento de que cuidou o
Mini~terio de 7 de .!unbo de 1889, desejo ob·
ter as seguinles intbrmações e copias. (LB.)
PR01EOTO N, 58 DE 1895
Vem a Mesa, é lido, trpoia<!O, posto em dia·
oussiio e sem debate a.pprovado o seguinte
·(
O.' Congresso Nacional resolve:
Regüerimonto
Art. I • Ficam pertencendo ao Estado de
Pernambuco os proprios nacionaes neUe exis·
tentes ao tempo da proclamação da Constl· Requeiro que, por intermedio da Me~~a, o
tutQão Fodet·ai, exceptuado• nquolles que ac- Govet•no tnrormcao Senado e dê copias do se·
tualmente se coham occupadcs em serviço do gulnte: ·
· ·•.1
•. '
Governo Federal e os que se acham entregues
1•
Cópia
do:·.Edital
pelo qual se cbamou
.t..Santa Casa de Mlsericllrdia cm virtude da
conourrcnoia
pà,ra
eatatielecer
o oobo telegra•
lei n. 222 A, de 23 ilo novembro de 1804.
pbico entre Belém''c Manaos;
Art.. 2;• Silo revogadas as dispo3ições em
2" Onde foi esse Edital pubUcãdoi
.
: contrario.
.
.
3• Quantos conourrentes se apresentaram e
quaesi
· .. , . .... ,,
..
·
: .. Sala dQ.S Sessões do Senado, 28 ile outubro
4'
Cópj~
das
propostas
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SESSÃO EM 30 DE OUTUBRO DE 1895
ORDEM DO DIA
Entrn cm !llscussiio unlca n proposlçiio ria
Camara dos Deputarias, n. 97, do 1895, pro·
rogando a actual'ses5[o ·legislativa até o dia
30 de novembro 'do corrente anuo.

,I

'

O lilr. Domln:;ro11 VIcente Sr. Presidente, foi só depois que cheguei 110
Senado que tive conheoimento do que foi
hontem votado na Camara dos Deeutados o
projecto que proroga a actuai sessuo até 30
do novembro deste anno.
Terminando a segund11 prorogacãc no dia
30 de novembro e começando a nova em 4
deste mez, ficamos nós tendo, pela. folhinha,
23 rlias uta!s,
. .
·
O Senado ainda não votou sinão o orca·
menta do Ministerio. da Guerra, e da Camara
ainda niío foram reinettidcs os da Viação,
.Interior o Justiçll. e o da receita, poJo que
pergunto: si dentro do 23 dias é passivei que
esta Caaa e a outra se desempenhem de seus
devores votando todas as leis do meios 7
. O Sn. JoXo CORDEIRO - Temos tempo do
sobra.
O SR. DOMINGOS VICENTE-Temos tempo de
sobra, · diz o iiiustre Senndor pelo Ccart\;
todavia pergunto: o Senndo póde votar com
conhecimento, com justiça, com inteira !soo·
cão de espirita, em. 23 dia•, os diversos ar·
çamçntos 7
. Segundo dizem os jornaes, o parecer da
Ulustre Commissiio de Finanças, sobre a proposição remettida da Camara dos Deputlldos,
que determina a despeza do Ministerio da
Fazenda, é um iiVI'o.
0 SR, LEITI~ E OITICICA-Não Ótanto assim.
O Su. DoMINGos VIOENTK-Ora, si o orca·
mento da despeza é um livro, pergunto ao
Senado si de boa fé póde discutir esse livro,
qu11 é o parecer, em 23 clias? .
0 Sa. JOAQUIM CATUNDA-Taivez não boJa
tempo de o ler.
O SR. DoMINGOS VICENTE-Si o Ulustre re·
lator d~ Commissiío de Finanças precisou de
15 dias, para elaborar o parecer, pergunto: o
Senado do quantos dias precisart\,pam tomnr
deiie conhecimento e votal·o Y
O Su. LEITE E OITJOICA-V. Ex. podia dizer,
com mais justiça o razão, que o Senado talvez em23 dias niio possa dlscuth• o orçamento
da receita, porque tendo s1do aiter&dllS mui·
tas verbas de dospezns, nós tomos necessidn·
do de estudar o orçamento de modo " cobrir
essa .despeza,
0 SR. DOMINGOS•VIOENT~-0 aparte do V.
Ex. vem em meu auxilio, Sl o Senado não
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pódo votar o orçamento da receita em 23 dias.
como poder~ votar cinco orçamentos nesse
tempo 1 (Apnrle.,).
O meu fim principal. ó este: A Camara dos
Doputndos, pelo sou rogimnnto, não pódo vo:
tara prorogaciío siniío pelo espnco de30 dias;
mns eu desejo que o Ulu;t.ro e distincto Pro·
slolcnte do Senado, que·ó o regimento vivo, o
regimento fi•Undo, me diga, se a proposii;ii.o
vinda da Camnra dos Deputados e emendada
pelo Senado no sentido de dar uma proroga•
dio maior, para quo nüo estejamos ·todos. os
dias n. votarmos prorogaçã.o 1le sessii.o, póde
>er ncccita pela Cnmara tios Deputados, ou·si
elln ó obrlg11da a votai' sempre uma proro·
gnçito de 30 dias.
·
O SR. JaAQUI>I SAIIMENTo-Peio regimento
da Camar11, niio póde votar por ma!B.tempo.
0 SR. LEITE E 01TICICA-SÓ nito póÍ!e propôr por mais tempo, mas póde votar a propo·
•leão do Sena.do .
O ~11. DomNoos VtcENTE-Sr. Presidente,
tenho multo receio de que não sucooda neste
annu, o que succedeu no anilo passado •
O SR. E. WANDI~NiiOLK..:.E' o mais natural~
o S11. DoMINGOS VICENTE-Tenho medo que
n camara do< Deputados, votados os tres orçamentos, bto é, o da Viação, o do Interior
e Justiçil e o da Receita· se dispen•e e coiloque o Senado n:~. triste contlngencla,,.
O SR. LEI'I'E E 011JCJOA-Não colioca; o Se·
nado cst~ resoi vida este nnno a riiscutir e vo·
toro or·çamento como devem ser discutidos e
votados. Si se dispensar a Camara dos Srs.
Deputndos, a consequencio. será., o Governo
ficar som os orçamentos.
O Sa. DomNoos VJCENre-0 que cu desejo,
dizia ou, é que o Senado não fique na dolorosa contingencio. de submettor-se, como tem
succedido 5\lmpre, ao que aqueiia Casa elaborou.
Os nobc•es Senadores doclnrnm que não
nconteceró. isto; mns eu pergunto qunl o tun·
damento que toem pnrrL assegurar-isso não
sucoecler~ 1 •
Supponhnmos que a Camnra dos Deputados
votando todos os orçamentos, pratica o que
mal< rle uma vez tom prrLticado: em que
condl<:iies ficará coUocado o Senado 7 ·
0 SR. LEITE E ÜITIOICA.-DOVO·SO coi!ocar
na situnçãoconstituolonai.
·
o S11. DomNoos VICRNTE-OU o Senado ha
de acceltnr, como j~ tem ncceitado todos esses
orçnmontos, ou ha rle emendal·os e t•emettei·OS ó. outra Casa, que nesse caso não toro
mnls numero pnra tomar conhecimento dllS
emendas do Senado.
Disso·se cm o.pnrte quo o Governo ficará
som, orçamento.
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. Mas, pergunto: sorà patrlotlco, aet•à decente o Sena•! o respeita, acceita e discute a mate·
esse procedimento 1
ria. embora sfja Isto contrario ao seu regimento.
.
OSn. LEITE E OtrtctcA-E' mais patr i0tico Isto da-so em relnçilo ao Senado : mas com·
do que o de annullar-se o Senado.
prebende a Casa que o Presidente do Senado
O Sa. Do~nNaos VtOENT&-SorA patriotico, não póde amrmar que sedara a mesma cou·
que o Senado, nessa contingencia ou dolorosa ,a em relaçilo i• Camara.
.
poslçiio, deixe o Governo sem orçamentos, A presi•lencia da Cnmara póde nüo aoceiueixe-o exercet• a ~ictadura tlnnnceirn I
ter o mesmo alvitre e niio submetter AdeiiNüo podemos pr·ever qual soja o resultado berac"o daqueila easr~: qualquer proposiçüo
desse noto da Camara dos Deputados.
que exceda ás llululdodes regimentaos alli em
Eu, Sr. Presidente, tenho lamentado e la· vigor.
.
montado deveras que, pela vot.aç[O da~ pro- Por Isto, o Presidente do Senado nüo póde
rogações, por nitci tor o Congresso po:lldo n<Begurar si, na hypotheso figurada, a am·
1lr.zer todo o esforço a que está obrigado, den- pliaç[O do prazo da prorogaçilo, que eviden·
tro do prazo constitucional, sur.Jam dizeres: temente excede aqulllo que o regimento da
que votemos essas prorogaçiles dos trabalho•, camara permitte, poderá ser acceite pelo
para que os seus membros poss~m receber Pro•ldente daquella Casa e sujeite a votaçito.
mais subsldios.
Aemenda ampliando a prorogaçiio póde ser
Este censura, Sr. presidente, niio sei si ti apresentada e vote~a li<(Ui; mas o Presidente
justeoulnjust.a,sellOdei'á caberá alguem:mas do Senado não póde ab olutarnente aatrmar
certamente do p6de all'ecter os membros do cousa alguma a respeito, do resultado dessa
congresso Naclonal,que em sua mrllorla, con· votação.
.
correm assiduamente a08 seus trabalhos.
Quanto ao alvitre suggerido, da M811& preEntretantojrl neste mesma casa, um iilus· cisar o tempo neceasario para a votaçilo das
tre collega se achou com o direito rle csnau· ma terias apresentadas que ainda. pendem de
rar a. Cama.ra dos Deputados, alimentando sotuçito na ontra Camara, o Senado compreou anima.ndo ssta accuoaç[o que a imprensa hende quo tembem a Mesa nilo o póde deter·
nos tem feito.
minar, nilo lhe ti possivet calcular o periodo
· E' por isto, Sr. Presidente, que eu acho preciso e definido que esses traba.lhos exigem.
gue procederiamos com mais accerto, caiou· · Ol'Qilmentos ainda estilo sujeitos t\ delibera•
lanolo o'tempo qne tusso preciso para termi• ç[O da Camara.
llfii'IDOS os· trabalhos da actual se&ão.
A Presidencia ~o Sena•'ef niio póde calcular
_ ·Nilo sei lambem ai o prqjecto de prorogaçilo atei quando trá essa dlscussilo. c, conseguin·
está; ·isento de Ir a uma COmmíssüo, como temente nüo lhe ti dado, de antemüo, lixar o
fiConteC)fl com todos os outros prqjectos.
prazo certo par.• a votaç[O das matet•ias pen·
. Realmente oito ba inconveniente que vrl a dentes dnquella de~iberaçilo.
,Commissiio de Finanças, que é a que tem de Entretanto, o Senado sabe que o oxercicio
dar parecer sobre todos os orçamentos, e, por financeiro finda em SI ele dezembro e qu~ as
Isso eu lembraria que lhe lbsso romettido Ie!s orcamentlU'ias devem normalmenle ser
este prqjecto ele prorogaçiio até So de nevem- votadas atei a rlata precisa para o Poder Exbro, porque acho. que ella ti a mais cornpe· ecutivo farer suas dlsh•ibuições de credito.
tente para ~recisar o tempo neees.ario P'Jra E' só oque" Mesa do Senado pó·lo informar.
a termlnaçito dos nossos trabalhos.
Quanto ao mais, nada póde dizer: nilo tem
Nilo apresento emenda, nern faço reqneri· meio de precisar o tempo necessario para a
inento, Sujeito as minhas considerações que dll!Cussito e votação dos orçamentos da Canenbum valor podem tor (Mo apoiados) ao mara e muito menos póde dizer si a Camara
esclarecido crlterio do Senado, ·e submetto· accelterrl qualquer ampliação do prazo da
me obedientemente ao que V. Ex. decidir. prorogaçiio, que tiver sido adoptada neste
'0 Sa. PREBIDBNTE- 0 re~imento do Se· Casa.
nado nilo d01lgna disposiç[O alguma que li·
· mi te o periododas prorogações. Esta dispo· O Sr. Leite e Oltlelea acba
que o lilustre Senador pelo Espirlto Santo
slçiio existe no regimento da csmara.
A praxe, até agora adoptada, em relaçiio á precisa do explicações .mala :detalhadas. Evi•
· Iniciativa da Camara que excede as permis- dentemente é curto o prazo:ftxado pela Con·
IIÕell do regimento do Senado, tem sido o stituiç[o para os trnbalhos'do' Congresoo Na':' '. -,:: · ·
de conlbrmar-se o Senado com essas ainda cional.
Por
outro
ln•
lo
ha
grnnd8ll
lnconvenlencias,
quando excedentes das frLcuidades regimen·
porque, sendo as CommiB&les de Finanças do
taes daquella curporaçito,
Ha, por exemplo, em nosso regimento pro- Senadq,e elo orçamento da csmara que ll8tn·
hlbições quanto a certas proposições: mas dam e elaboram os. orçamentos,. f,Lzem esse
desde quo.a lnlciatil•a della.! e da Camara, trabalhe 11Bparndamente. .r·.<.. . .•.
.. "··.
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Para evltat• "''" inconvonionto no anno I O do extórlnr que cstit nas m[os dn honra·
passado olfol·oceu uma ln·' ica~[o ao .i uka- do S~<nador po!' Gnyaz nem pórl• vir li dlscusmcnto do Senado convillanrlo n. Cn.mrll'fL n un .. t!Ú.0 1 por•quo n. Ca.mnr·a Pl'opnrou·o dt~ accordo
tender-•e com o Senado afim de que foR>e com a J'olbr•ma d" Corpo !Jiplomal.lco votada
nomeada uma Commis•üo Mixta quo cstu- lllt poucos dias, tendo mandado o oroamento
da<se os orçamentos do mo·lo n llearem as com as verbas do projecto que ainda n[o
duns Commls•õos a par das medidas propostns er.o lei,
'
nos orçamentos quo fossem levados i• Ca- O mesmo se dil com o orçamento da Fa·

mara.
zonila.
Não faz nccusnçücs, n[o <orl:t ju•to pousar Pudo affil'mar quo a Commlss[o de Finan-

que houVe domorrt voiUtltn.rio. nu. olul.Jor•ação çns tem tr;~bn.lluuln c continua de modo o. dar
prrúec!-0, mcdhlns politic;IS quo tum nb:•Ol'· arcumento:~ que seJam uma vorrlade para o
v1do Pl'':_mo.~o tom~o nn..>~ duaR Co.sn.s do Con· P11iz pa.r·o. o Governo e Plll'll. o mu·•do, porque
gresso su.o os mottvos unic11S da delonga.
is:(• I influo Cllllsidel·o.volm··nte nas t•olaçüos mBa'ta dize1• que o ).larecor sobre o m•ça- tornacoonacs.
monto da fazenda cstiL eladorado ha perto E o Senado não póde prcscondlr rlo sou rll·
ue 8 dio.s mas o.s d1scussüPs o as vot11çõcs l'eito, do seu dever apcuus p11.1'tJ. satisfazer a
toem Impedido a commi,Slio rle ouvh• ler, do cxlgencia con•titucional que manrla que o
discutir o nasigna.r esse ptweccr.
govemo não possn. entrar em janeiro som ter
Niio ri passivo! tl'nhalhur no recinto o •m ns leis do orçamento.
Commissúes ao mesmo tempo.
Ninguem mais pedindo a palaVI'a encerra·
Entende, porem. que os orcnmentos ni1o o a. discus!lii.O.
devem ser votados asalàmadamento, como Posta a votos ri approvarla a proposic[o, e
tem suc~erlldo nos annos anteriores.
sondo adoptada vae rcmcttida ao Sr. Presl·
Lembra que a Commi>süo de Finanças por dente ria Republica para a formalidade ja
seu intermedio no anno passudo, declarou publicoçüo.
que os oJ•çnmontos eram intJ)rosto.ve\s o cqtn.- Continún. em 3• discus~ií.o, com n.s emendas
vo. resolvida n. onrencln.l·os, ro•lnzlndo as dos .. ofi'm•ecidas o. pt•opo~iciio dn mesma Co.mura.,
pozns ás sornmns necessm•ins e equilibrando n. n. 31, de 1895, quo declara rle livre e~colho.
receita com a d"spez11, de modo a 1\ornecer no rio Governo, :tlém de outros cargos, que jtl o
Governo meios de enf'rentu.r com o deficit. ~no poJa legislilçilo cm vigor, a nomeação de
acudindo ás ncccssidade:i ''a. circulat:ü.o pelo directot•es ''o Thc:-~ouro. inspectores da Alf11D·
papel mootla emittldo durante " rovoltiL, doga ola Capital Fed01•ai o d11 Caixa rla Amorentanto tiVei·nm rio vota!' snm protesto,os Ol'· tizaçib, d1r•ctor da Cnsa da Moo• la, arlminlsçamentos po1•quo n Camuraj:i se havia dcs- trador da hnpronsa Nacional e Di<1ria Of{icial
persndo.
o rlirector da Reccbl'rloria,
·
E entendeu onu1o que seria melhor para o E' lida, apoiada o posta coojunctamente
Governo ficar sem orçamentos do quo nccel- em discussão a emond~olferocida polo Sr.Ra·
tal-os doCoituosos, recahlndo n t•es;Jonsllb 11- miro Bnrcollos, na so,s~to antor101'.
rlade sobre quom concorrera pilra ess1t dietaO ,o,;,., Antonio Daonn-Sr. produm llnancelr".
Oeanto d• situa~•1o dilllcil do Thesom•o en- sldonto, nntcs do olfercccr ó. consi•lel'll~iio do
tende que ri um Cl'ime <lo lesn patrla <ilspOI'- Senado dmts emendas nos nddltivos nprcsen·
sn.t•-se o Congl'csso sem tot• dcixndo. nan lois t11dos pelo honrado relntm• da commisoiio de
orçn.rnontn.ria.s, os recm•sos do quo carece o Finan~ns i• proposl~ii.o da Camara dos Depu·
taolos. submettidn il discussii.o, se,jn-mo per·
Governo.
O orçamento tlu. fu.zondn. exigiu, no SontL- mittldo dizer, que a creaçüo do novas dele·
rlo, 15 di 's rio tru.halho·e tovo n Camnra 2 ou f(11cins ftsc11es nos Estndos rio Rio Grande do
Sul, B11illn, Pernambuco e Pnrri ostr\ per·
3 mezes para olahol'Ui·o:
Insiste: o Senado est1l ro.•olvido. este unno, f~irnmente justiflcn•ln no relatorlo do hon·
n discutir os or~arnento> qmw de de;p .. z~t,qUPI' rn.tlo Ministl'o dlL Fnzen,ta.
de rocoi ta~ emcmln.nrlo·Os como !ot• necesso.- Em relnçi\o ás delegacias do. Rio Granclo rlo
l'io, desdo quo ó esta o proposlto ó pos~i vol Sul o do i'ILrà. oxtromo sul o extremo norte
que nito haja tempo de tllsculil-os neste da Unlüo, S. Ex. escreve no seu rrlatorio :
• Alndn com referencia no Rio Grande do
unno.
.
Oesconnn. mc~mo, dando· rnzi'io a uma Sul. convrim nttcndor·se que essa impor·
plii'IISO que ouviu qno ·a sessão deste anuo tanto rrgliio do palz conta mais do umn alftLnll!\ga e Mr•S 1 11e Rendi\S; ó limitrophe de
ontr•ari• poJo outro.
Alndu niw vlornm os oronmentos do Jnl.o· palzr·s ribeirinhos ; o contra <ifLS mais imporrlor o d11 VlnQiio. o da reco! ta ostit om 2" dls· tlintes oper11ç<"oes que no Governo ri dado des·
cusdilo DtL Cn.mo.ro., c estes tres orcamontos, envolver om toolos os r11mos dnndminlstraçii.o
publlcn o os ultlmos tampos roglstrnm, o tiio
com o tia fazenda, silo os mnls ímporLnntes.
d~

'I
'
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1

complexos serviços não podem ser conc~n·
tr.Uoo em umn Alfandega como n do Porto
Alegre, Inferior a qualquer dn• outr"" de
primeira ordem •
Em relação ao Parn, pondera S. Ex. (Lú):
«Em outro extremo do paiz, como esta, so
acha a Alfondoga do Pnrí•, o emporio do com·
merclo de quatro ropubliMs limitrophes
(Peru, Bollvla, Venezuolln e ColombiiL) e dos
est.uos maio interiores, Ines como Amazona,,
GoyiUl e Matto Grosso, e attenta a sua posiçiio
geographlco. o o valor dos lnt•,resses <lo to ln
ordem que ahl se concentram, é bem de ver,
dão justa i<léa do serviço a Cllrgo •lesso mos·
ma Alllln•leg '• para onde conV•Jrgem os
serviços dos arsenaes de MILrinha e Guerra,
das ftotllhas. das colonlas mllitllre8.dnsguar·
nições do exercito federnl, o de urn avultado
expediente, que o Importante cornmerclo o
navegação rlo longo curso ou Iluvial lnt•Jr·
nnoionaos cream, o a notavel Cllbotagem da
Amerlca do Sul registra tnmbem. •
Por conseguinte, a Gamara dos Deputados,
votando a proposição n, 31, em virtude da
qual siio tnmbem crendns delegacia< ftsCileS
noo Est.uosdo Pará,Pernalllbuco,Babia e Rio
Grande do Sul, tomou n" merecida consideração a proposta do Governo, que, devonccen·
tuar, julga lmprescindivet a creaçiio d•ssas
tlelegaclas, para Imprimir no ••rvio:o do Mi·
nlsterto da Fazen•la UIDJL foição intfllramonto
proveitosa aos altos Interesses da Nnçiio.
Aproposlçiioprevlno queos vencimentos do
pessoal das novas delegacias, não oxcc•le•·ão
em caso algum, aos que percebem os empregodos da Allimdega, que tenha a mesma sóde
que as ditas delogaclas.
De accordo com o§ 3• do art, 3•, da propo·
slção, o honrado relator da commis;ão de ~'i·
nanças &·presentou as tabeltas, isto é des·
anexou-as do pr. 1jecto dJL lei do or~amento.
Tive o cuidado de cotejiLr ao tabellus otrc·
recldas com as tahellas dos empregado.< das
Allllndegas da mesma séde que as delegacias,
e cheguei ao resultado de que estilo lntoiJ'll·
mente exacta•, •endo do notar quo nlgums
ompreg.Uos tiveram vencimentos Inferiores
11011 que, em mlnba oplnilio, deveriam ter.
Assim, po1• exemplo, os porteiros das dele·
pelas devem porcebor t•ela tubollfL 3:600$.
de accorrfo com o que percebem os porteiros
das respectivas .Alfandegas.
Mas, os cartorarloo, que têm a seu cargo
a hoa ordem e conservação do archivo ~are·
partição, tuncclonarlos sem auxiliares, to·
cumbfdos de passar certidões requeridua pelas
partes e fornecer copias de documentos porvcntur" exlgi'los pelos chefes ou pelas· di.
ve~sll8 repartições publicu•, siio aquinhoados
aponao com 2:400$, vencimento inferior ao
dos porteiros; o que niio é justo nom equl·
tntlvc,

O ~""'"lo sabe perfultamento que o serviço
do pm•teiro do uma Alfllndegn é do maior
trabalho e rospon•nbilldndo do quo o do por·
toiro de uma delogncln R•cnl.
A desigualdade do vencimentos ó manifest.a.
Entretanto. o honrado relator ria commissiio
procedeu p01•feitnmente bem, orgnnisando o.
tnbella, como preceitua o§ 3" do art, 3• do.
proposkão. .
PoJ• esta• J•azõo•, niin sei se procede are·
clamação que f.,z o honrado Senador pelo ·
Rio OriLnde do Sul, a respeito da equiparação
dos vencimentos do pessosl da dologncla
fiscal, ortL crenda naquelle Estado, aos do
pessonl das •'elogaclas do 1" ordem,. so a.. im
po..so clnsslficar
Não sei s1 procede, repito, pelo menos emquanto subsistir"m ns disposições contldu na.
proposição que discutimos.
Des·•e qno for approvada, parece-mo que
não poderá ser attendida a reclamação do
honrndo Senador, porque as l"bolias estão de
accordo como as disposições contidas na pro·
posjçüo, como ,iii. demonstrei:
Dadas estas oxpJic.oçüOR, passo ajusliftcaras
emendas, que venho o1l'oreccr nos ILdditivos,
Isto é, ás ta beiJas apresentadas pol.L Commls·
siío •'e Finanças.
Uma das tabelln.• olferocldna pelo honra•lo
relator dn Comml•••1o marcrL o numero, clasae
e venmmentos dn..• delegacias fiscnes do Paró.
Per,.nmhuco, liahla, S. Paulo e Minas Ge·
raes.
O Snnado lembr.J·se do que occoJ•reu,quando
se tratou da croaciio de allllndegas na capital
de s, Paulo e· na cidade de Juiz do Fóra, em
Minas Gernos.
o Sn.. 00)IlliS nm CMrrRo- Foi um 1!1'1\nde
1 • 1 ·' d
t
1
miL!. A expor onc1a "'ue emons raro ma
dessa crençJiO.
O Sa. ANTONIO BAJo:NA-A opposlçilo iL crca·
çiio dessas alfandegas tornou-se franca o pcaltiva nesta CaSil, e para ccncilinr •• ,
o SJt. LEITE·E OITICICA-Um luxo dosnooes·
SILrlo.
0 sa. ANTONio BM:NA-Pcrdoo-mo ·, mas
Ji• é lel <la Uniiio.
Para conclliiir o• Interesses desses Estados,
alguns Sanadores entondoram que, para ternar vlavel o projecto, deviam otrereoor
emendas alteran~o o plano que estava deter·
minado.
Assim 0 fizeram :eu fui um dol109. Eis a
origem da lei n·. ·149 A de ~o 1le julho do
1803
·
'
•
··
•
O art. 4. dossa lel determina : (IJ)
. <Oroad!IR as ILifandogas do quo trata o
nrt. l" (S. Paulo e.Juiz de Fóra) serão ex-
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tlnctns ns delegaclllS fiscaos existentes nos
. me•mos llstados ••
E' publico e notoJ•io que a nlflm·'"gn. ''"
S. Paulo vn.n brevernontf! ·ser imLugumcln.
Estão nomeados os emprl'gndos, o edillc1o esti•
prompto e até ost1\ designado o IIlustre chefe
da Dlrect.orla llns Rond:.s Publl•·n<, p:u'a
presidir n. todos osuct.os dainaugUT•açiio, que,
creio, serà em I de novembro.
O Srt. Go>n:s DE CAsTRo-Creio que ó em
15 de novembro.
0 Sn. ANTOSIO BAENA- Bom ; n.oceito n
correcçii.o de V. Ex., serit. inr1u~uro.rta. n. n.l·
lkndega de S. Pnulo em 15 de novembro.
· Pergunto; torú. ou não Pxrcuçiio o t~rt.. 4'~
da lei de 20 d" julho de i893 1 N110 hlt um
projecto, ou nma in,lien.ciio revogando ostn
disposição; n proprlo Sr. Ministro dn. Fazenda
guardou silencio n raspei to disto; o seu r·ela·
torto, nada. diz, niio nccentún. n. cor~venioncit~.
ou lnconvenlencin. de continuar ou deixar
de continu•r a delegncht ftsr.al do S. P•<~rlo.
0 Sa. GOUES DE CASTRO-Ent:lo pnrn que
metler na tabella a delegacia tlscnl do S1lo
Paulo, se estl\ extlncta 1
0 SR, ANTONIO BAENA-OJI'ereco umn. emen·
da mandando supprimir d~t tabella "dcle~n·
ola de e. Paulo, n.Hm de que fique bem claro,
quo a lei de 20 de Julho de 1893 niio csb'L
prejudicada. (Apoi11do.•,)
OJI'ereço tambem uma emenda relativa a
delegacia fiscal de Thercsina.
Na tabella n. 3, ofl'erccida pelo illustre
relator da Commis&io de Finanças, estn. dele·
gn.cia fol suprimida; e, como não ha neto
algum Jegislati vo que determine a snpprcssüo
o rlessa delegaeia fiscal, otfereço uma emenda
no sentido de ser lncluidn na tabella. (LB,)
0> SRS. PlRF.S FERREIRA E CRUZ dilo apar•
tes.
0 SR. ANTONIO BAI:NA-Silo estas as consl·
deraçües que tinha de oJI'ei'Ocer ao Senudn,
para justificar '"' emendas que mando ''
Mesa e pal'IL que >ejnm tom~t•las na conside~ quo merecerem. (Apoiarlo,,,)
E' llola. apniacla e posta conjunr.t.nment.o
em discustito, o. seguinte
F.mauda

Aos addltivos á Pc·oposição da Cumarn dos
Deputados n. 31.
Superlma·se a Dolegncia Fiscal do Sii.o
Paul<l.
Acct•escente·se (3• tubolla) Thorezina,
Sala das sessões, 30 de outubt•o do 1895.-

A,Itouio Bcwnn.
~Q"do

\'. VI
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O!iólt•, Leite c Olt.lclcn trouxe do
orçamento n.s ln beiJas. que ncompnn ham o
projecto, porque ent:io assim ficam melho!' collocodas. E' da Camam dos Srs. Depu.
tfl•lo:~ n crmLçiio r1ns novns 1lclegncio.s fiscacs ;
entendenolo, porém. o ora·lor que o Senado
n1io devo tLppt•ovHr cs~a crcn.çiio, que trat o
augmon to ile 300 o tantos contos de dos·
pezn.
Extlnctn.s as ltntigns thosourarins de fa. ..
zcndu., pllt'ece ao orador que se cn.minha
llisfhrçadumonto pttrll. n sun. rcstn.urnçü.o, nii.o
se tendo feito nas ulfandogas as refurmo.s
exigldllS per nquclln. r.xtincçlio ; é por isso
droplniilo que llquom as delegacias actune•,
flUe se rejeito o urt.. 311 do pro,iecto, o fique o
Governo O.utorisn,lo n. roformnr· o g_undro das
repar•tir;oios do fiLZenda podendo rlemittlr os
maus em1•rego.dost rosponsu.veis pelo mau
aet·vioo actual.
O orador conclue rnundnndo i\ Mesa uma
emend11 supprimiodo o nrt. 3' da projecto.
E' Ilda, n.poln.•ln o P"ta cenjuóctnmente em
discussü.0~ n. seguinte

Ememla

Ao nrt. 3" supprimn-se.
Sul~ dn.; Ressões, em 30 de outubro de
1805,-

/~cite tJ

Oiticicct.

O !Oõr. Pire" Ferroll·n-Sr. Pre·
sldente,pa1 eco-me q no o ii lustre Senador pelo
PILrá ostnr il. convcncir!o, rlopois das oxplicn.\'Ües dudn.s pele> uob1·e relator dn. Commis;iío
rio Finançns, que o projecto. creando delegacias nos outros Estndos, niio proju•lico nem
exclue o serviço que est1\ n.JI'ecto no Estado do
p,auhy.
O Sr~. BAENA-N11o me referi no projecto;
referi-mo Íl tauelln.
O Sn. PJRK< F;mnEIRA-Nestas condições,
l'l'Oio, u. orneudlL nii.o tom razii.o de ser, por~
q no o serviço niio é pertUJ•uado no orçamento
do Mlnisterio d11 Fnzendtt quo.nto i\ to.bella
S. l~x. trm mzii.o, e tanto que tenho em mão
a emenda que ia apresonto.r o que deixo de
liLzel-o por que ~.;tau de nccor,lo com o do
S. Ex.

Dou ostn explicação po.m nüo se suppor
guo os negocies ~o meu Es~~do correm uqui
a roveJlJ•,
O l!ilt•. VIcente 1\lachn.do : - A
nprosontnção de umn sub-menda poJo ii lustre
Senndot' do Rio Gt•an1lo do Sul tmz nlgumn
cont'usi\o, quo desejo evitar com um11 expll·
cno;ilo da minha suu·omonda. O Sonndo dovo
rocordat'·!'io do qno n. sub-omnndtL.que tLpre·
sontoilbl anterlot• i• do lllustt•o senador por·
~o .

362

ANNAJlS DO SENADO

tanto niio se pódo dar a hypothcso do ficar n
DelogachL de Cnrytlba na mo,ma clnsso dn
do Rio Omndc, se esta paSAase a i' c\ILsso.
Pa.ra. ovlto.l' duvi h vnu m·~ndn.t• ú mesa. umfL
explicação da minha sub-cmendn.
E' llrln, apola·la o post<L conjnnotnmonto om
dlsoussiio a seguinte
1

S11b-cmanrla

O numero, classe e vencimentos da Delega·
elo. Fiscalrlo Corltibo do nccot•rlo com a sub·
emendo. quo hontem upt•osontel serão os so·
guintes:
1 llelogado ........
2 I" escripturo.rlos.
2 211• ditos ........ .
2 3 ditos ..... ... .
24" ditos., .... : ..
I thsoureiro ..... ..
1 fiel . ........ , . , ..
1 cartot•ario . • , .•..
1 porteiro ........ .
2 continuos .. , ... .
11

•

7:200$000
4:8110$000
3:600$900
2:·100$000
2:000$0'10
5:400$0011
2:400$ •00
2: ·100.;;000
3: OrlO~OIIO
l:000$000

7 :2110.~000
9:000$000
7:2110$000
4 :8110$000 Deput~t 11 os:
4:000:000
N. 41, de 1805, que gnrnnte o. pensão asse5:400$000 gurada pclo.nrt, 31. do regulamento appro2:4nu::;ooo vudo por decreto n. 9·12 A, de 31 de outubro
2:400$000 de 1800, a D. Lnut•n Au:;usta de Mornes,
3:000$1l011 viu v" do thesouroiro da Estrada de Ferro. de
2:0UOSOOO Pnulo Atronso, Luiz Augusto de Moraes, m•18: 000$000

Sala dn.s scs;üos do Scno•lo Federal, 30 do
outubro de 1805,- Vica!lla Mncluulo,
O Sr. Sevm•ino Vleh·n entendo
que a emenda oJ!orooidu pelo nobre Senador pelo.s Alagôas nii.o de\'o sor votadn sem
acurado estu•lo.
Trat~·se de mo teria importonte; votnda na
outra. Gamara do nccor.Jo com o Governo ; ns
delegneias tlscaes estiio em oxet•ciciti,O prcst•1n·
doset•vlços,som du vid1L JH·ces!jnrius: po.rcceni.lo
por Isso ao orador que o pt·ojocto dovo voltar
ú. Commissão, para que ost<L dü parecer n re·
spoito dll!l emendas apt•esentadas. Neste son·
tido mandat•ó. ó. Me,a um requerimento.
O Sr. P••e .. illente observa no no·
bt•e Senodot• pela !labia CJUo o t•egimento
oppüe·se ó. ncceitução do seu requerimento,
que importa e1n segun~o adiamento da pro·
poai~ilo, na mosnl(l. disoussilo.
Nlnguem muls pedindo a pnhwra, oncerrn.-slt tL discussü.o.
Annunciu.da n. Yotn.çilo o vorlllcnntlo-se nii.o
havor mais nu moro Ie,:.:-o.l Jlll.riL votiLr-so pr·o·
cerle-se á chamada do.< Srs. Sonu•lores que
comjmeceram u sessiio (37) o deixam de res•
ponr er os Srs •.Josó Bernardo, Ol!veirn Oul·
vila, Rosa. .Junior, Caolho o Campos,

Eu~.:"cnio

Amo1•im, Lapas Troviioe 1~. W!Lndcnlwlk. (7).
Fico. o. votação adiada.
·. ·
O Sn, PltESIOENTE-Obsorva que, sel(uindo·
ao nrt Ol'dem rio rlin mntorla irnpot•tnnt.r., o

"'

nchiLnrlo·se reduzido o numero de Srs. Senndorcs presentes, vno lovn.ntn.r a sessão o
desl:ma pnra n of(\em do dia da sessão seguinte.
.
_
._
Votaçno om 3• discussao da propos1çuo da
mesma Cumnt•o, n. 31, de 1805, ~ue declara
do livro escolha do Governo, alrlm de outros
cnr~os, que j!i, o sü.o p3la le~lslaçfio om vigor
JL noi!'Cat,~ii.o do dlrectorBs 110 Thesouro, inspectores da Allitndoga_ da Cnpltnl Federal e
rln Caixa da Amortlsncao, dtr•·ctorda Cnsn da
Moedu, ndmiuisti'JldOJ' da Imprensa Nacional
o 1liario Of!iciat o director da i(ecebedorla ;
· 1~ discussão do proj1·cto doSonudo n. !"l5,
do 1805, que dctermin<L quaos os netos que
niio so devem considerar ncsoluçiíos Lcgis·
ln.tlvns do Congros~o.
2" dlscussiio das proposições dn Cnmara rios

dopendente da obt•ign~iio est .. bc,Jecidn pelo
1 do art. 14 do n·csmo rcgulu.men~o;
No 42, rle 1895, que garantu n. pens11o assegurada pelo art. 31 do regulamento nppro·
vado por decreto n. 942 A, de 31 de outubro
do lSDO,a DD. Ros11 Sanches tle Souza Carneiro,
Anna de Aguiar Pra•lo e Thm·ez11 Angel1ca de
Souza, ludcpondente da obt•igaçiioeslabeleclda
pelo§)" do nrt. 1·1 do mesmo regulamento,
3" discussão dos pt•ojectos do S·;nado:
N, 30, rle 1895, que autorisa o governo a
mandar contnr ao I" tenente reformado da
armada Arthnt• Waldomlro da Set•t•a Delfort,
pa,•a o; etreitos 1Io reforma, mais oito mezes
e 28 dias de serviço;
N..JO. do 1805, quo concede pcns'to ~ D. Bra·
zllla Augusta Pinheiro da Cunha, VlU\'IL do
genernl ~'rnnclsco Manoel da Cunha Junlcr.
Idem dns proposlçiícs da Camm•a dos Deputados:
N, 51. de 1895, ·que liutoris~ ~Poder Ex·
ecut1 vo o. ;:oucCdcr no Dt• o ·a~nd1slao JosO de
Carvnllto o At·aujo, mctlico diL Hospodnrill de
Immigt'ILotes em Pinheit'o, um unno de 11·
cençn. com o ru"pecti vo ot·denado, p~ra tratar
J:i

do

11

~::~un

:m.udci

N. 72, de 18~5. que mnnda. tt·nnsrorir do
qua•lro do exercito e Incluir como etr•ctlvo
om um rlos cot•pos milltnt•es subordinados no
Minlst.,rlo rilL Justku o Negocias lnle!'lores, o
nlleres do exercito Bonovenuto de .·souzn. Mngltlluics;
.
..
' N · 6'1 de 1803 que autorlsa ·o govel'oo a

condado~ no e,~t·lptm·nrlo diL Estradado l'et•t•o
de Pn.uio Ar!onao, Luir. Jlernaudes:,de Al'nujo
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Besouro FJlho, um anno do Jicen~a com ordo·
nado, para tmtar de sua saude;
N. 09, de 1805, que autorisa o Po1ler Ex·
ecutivo a conceder a Alcides Catiio da Rocha
Medrado, bibliothecario da E>calll de MinllS
de Ouro Preto, um nnno de licença com o
re•p•ctivo ordenado, para t1•atar do sua saudc
onde lhe convier;
N. 70, de 1805, que nutorisn o Poder Executivo a conce<lcr o. Antonio Leonardo de
. Menezes Amorim, I' e•crlpturario do Tbesouro Nnolonnl, um anno de licença com o
respectlvoordenado,parn tratar do sua saude
onde J11e convier.
Levanta-se a sessão lis 3 horas dn tardo.

PublicaçiJo fcl'ta eh~ 'Ui;·tude do cle/ibel'ttçr1o
do Senado, tomaria ·em S( ,'lilt7o de hnja
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« na o sobre concessões de terrenos pertcn·
• centos ao Brnzll, n•sim como Ignora nchnr• se OJ•ganisoda uma comp:mhla de estrada
c do ferro com tra~ndo pelos campos do Rio
• llrnnco. O que nqul se sabe a esse respeito
« ó por noticias part1cu!nres. Opportunnmen·
• te ser-vos-ha rcrnettido um exemplar das
« Notes OH Dr1'tish Guiana n,ul 1't.v gold lmlus•
• try, quo contém quatro mapp.a geogrnphl·
« cos. Eru um clclles pnrto do terreno con·
« testado figura como portencendo iL Guynna
« lngleza. Foram tomudas providencias para
• obter-se lnfot•maçúes positivas. O exemplar
« das Notes 011 Briti.o;h Guitma tem d11tn. de 8
c de juncil'O deste anno. »
Sande e fraterni.ladc.-Ca•·los do C"'''allio.
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Rio de Janelro-Minlsterio dns Relações Ex·
terlores, 20 de outubro de 1885.
Sr. I' Secretario-Tenho a honra de vos
.\.JJCI'.tu•;t- Leitura o n)lpt•olvnção
apresentar a Mensagem ctuc o St•. Pro<idcnte SUMMAlUOnctn- ParocCI'e~>- PiiiUIII':iO ~· ruqlh rida Republica dirige ao Sena•lo Fe~erai tmns- da
mon'o verhal do Sr. Vit•glllo Damaslo- OIJsor..
mlttiudo Informações em additamento às que \'llcõe• do S1•. lli'O!Iidente- Oiscurso Uo Sr.
foram em vindas em 19 do corrente mo?. sobre \'lrgllio DllmnRio- DiRcur~v dn ~r. Seve1•ino
o te,·rltorlo do Estado do Amazonas pretendi· Vioim- Obsor\'ilt;Üofl do St•, prcHillttiHP- Vo..
tnçiin do requet·imeonto do St·. Virgílio Dílmnalo
do pela Guyun• lngleza.
- Ouo1~~~ uo DI.\ - Votução d•~ mn1orla ouSande e fraternldade.-Ca>·los do C<f!·oa/110. cct•t•adu.- Q!IO'IILiO Lh' OL"dOUI -I~ db~CU!'II1ÜO do
1

Sr. Presidente do Senndo-Transmitto-vos,
a~ditamonto ás Informações que acompa·
nllaram a Mensagem do 18 do corrente sobro
o territorlo do Estado do Amozonns, pretendi·
do P•la Guyana lngleza, as que o Ministro de
Estado das Relações Exteriores ncnba <lo tt•a·
zer no meu conhecimento.
Capital Federal, 20 do outubro de 1805.l'rudonto 1. de Moraes Barros, P1•esidente da
Republica·
Rio de .Janeiro, 20 do outubro do 1895.
Sr. Presidente-Em additamonto ris lnfo1··
maçües prestadas 110 Senado Federal om 18
· do cr~rronte, a requerimento de dons do seus
membros, a propo;ito do um toleg!'omma expedido do Parti e publicado n'O P11i: de 13
üeste mez sobre assumpto roferente no terrltorlo do Estado do Amnzonos protew'ido pela
Guyana Ingleza, cumpre-me communicnr-vos
quo na manhã de hoje recebi o seguinte tele·
g1umma do Governo daqueile Estado:
« Douto!' Governador do Estado niío tove
c lnrormaçno alguna offlclol sobre lnvnsiío do
« terrltorlo brazllelro por lnglezes da Guya·

cm

rl'Ojl!cto do St!n;ulo n. r,~ do t805 - Discurso
ilol St•, ,lo1i.o DrLI'hnlho -l~ncerramon'o Uu. dia·
c\ISSLio c !llliamcnh> tl:l \O tacão ·- 2a discussão,
encorrnmentu í' :tdinnwnto da votação .dns
pt•npusiçü~~~ da Cam:q•a tlOR Doputndoi lllh ·11 o
-12 de !l:iD:'j- :J11 diliCII!i~iio 1 oncerrnme:lto o
adiamento da \"Ol:lç:io tlol'l pt·ojec'o" du Sem ado
n:;, 3\.l o ·tD do JBo,·,- 31l. dlscus'lào, f!ncerramonlo o ttrlinmentn dn \"Mação dll!l pt•opmw;ÕOII
d11 Crnnnru. ns. !J\, 12, Oll, tll,) o 10 dt1 l~~~
Par•'cdt'- Ot•dom do din 1 do novomhro.

Ao meio·rlia compn1•ecom os .37 soguintes
Srs. Senadores
.
.João Pcd!'o, João Barbniho, J. Catunda
Gustavo IUchord, Joaquim Sarmento, Fran•
ci•co Machado. Co;taAzevedo, Antonio Bnenn,
Gomcs de Castro. Pires Ferreira. Cruz, No·
guelra Accioly. Joiio Cordeiro, Juse Bernardo,
Olivolra Galviío. Abdon Milttnoz, Almeida
Barreto, JonquiJ:< Pomnmbuco, Rego Mello,
Leite o Olticicn. M<S>ia" de Gusmão, Ros• Ju·
nior, Severino Vidra, Virgillo Damasio, Eu·
genio Amorim. Domingos Vicente, Gil Gou·
iart. Manoel do Quoi1•oz, Laper,Lopes T•·•·viio,
C. Ottoni, Leopoldo do Unihõcs. Jo•qulm do
Souza, Viconto Mnchn•'o •.Julio Frota, l!aml·
ro Barcellos e Pinholro Ma~lmdo.
Abre-se a scssiio.
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E' Ilda. posta em discuS<ão o sem debato
o.pprovnda a neta da sessão nntm·ior.
DoixrLm do comparecer com crLUStL participada, o.• Srs. Justo Chermont, Coalho RoI ri·
gues, . Joilo Noiva, Cort•Oo. üe ArrLujo, E..
WMdonkolk, AristidcH Lobo, Gonçalves Cim·
ves, Pa.ulo. Souza, Mornes Rnrros, Campos
Salles, Generoso Ponce. Aquilino do Amllral,
Arthur Abreu, o Rnullnn Horn; " sem clln
OB Srs. Manoel Barata, Aimino Alfonso, Lean·
dro Macio!, Coelho e CILmpos, Ruy Bllrbo<IL,
Qulntlnn Bocayuva, Joaquim Murtinho o Esteves Junlor.
O So.. 1' SECJtETAnio declara que nilo hn
expediente.
·O So.. 2' S~co.Eumo lô e vne o imprimir
poro entrar na ordem dos trabalhos os se·
guintes

,locto tem cm vista rcgulni' a melhoria dos
vendmont.os i.lcNso:o~ survltloros pnr dlsposlcii.o
dn l1.'! rellltivn. no ca.so, monoil rogulnJ•mouto
attondid" no orçamento daMarinhn,Jú llpprovu<lo, ó do parccm· que o projecto entro ern
•li•cussiio e seja approvado.
Sola do.• commissõcs, cm 30 de outubro do
1805.- E. Wandmlltoll<- Almeida Barrclo.Piroa Fe)'l'tJit•a.- Rosa Jmlior.
A Com missão do Finnn<;as os tá de accordo,
Sala das commissilcs, cm 30 do outubro do
1805.- Co.•ta :!:c"dlio,-.T. S. Repa M•llo.-

PARECEREf:;

A CommiBBI1o do Marinha e Guerra tendo
estudado o projecto do Senado n. 44·dc 1895,
que olova os vencimentos dos otncines dn.s se·
c rotarias dos arsonnes dos Estados tln Babia,
Pm•nambuco, Para e Mattc-Grosso, e considerando que o dito projecto tom por tlm tornar roguhu·, por disposição de lei, a elevação
tlos venc1montos tlesses scrventuarlos, impro·
priamcnto attendida no orçamento da marinho, ,lá approvado, é do pu.rcce1• pue o pl'Djecto ent1•c cm discussão c seja approvndo.
Saia das commissiles, 30 de outubro de
1805.- E. 1VanrlenkOlh.-Rost' Junior,-Pi-

N. 208-i805

A' Comrnissão de Marinha n liuerrn. ·roi
presente o projecto do Senado n. 45 de 1895,
quo eleva os vencimentos dns Sem·otario!! do.-;
Capitanias do Por·to do• E<r.ndos dll Bah ia,
Pernambuco, Marnnhii.o, Pm•r\, S. Pnuln, R.io
Grande do Sul, Alago:IS, AmllZonao, CeaJ•ú,
Espirto Santo, Paraná, Piauhy, Pai'ahybll,
Rio Grande do No1•te, Snnt" Cntlmr•nll, Sergipe o Matto·Go;so o marca os que computem
aos nmn.nuenscs do. Capitania. 1lo Pot•to dn.
Capital Federal e do destacado ao serviço
da delegacia do S. Joilo da Borro, Estado
do Rio de Janeiro e
Considerando que o dito PI'ojecto tem em
Vista tornar regular "elevação dos voncl.
rnentos desses scrvcntuarios, impropriamente
o.ttendido. no orçamento da Mal'inhn, já
approvo.do, é de pn rcccr qno o projecto entre
ern discussão c scju. approvndo.
Saio. do.< Cornrnissües, cm 30 de outubro, de
1895-E. Wa11dan/wlh- JVmoida BarretoPire$ Forreira-ltostt Junior-.
A Commissilo de FiMnço.s cstit de nccOI'do.
Snln das Commissilcs, cm 30 do outubro de
1895.-Cosla A:c"crlo-J. S. lleyo Melto-J,
Joaquim do Sou:a-Leopoldo da BulhUcs-Laito
c O•ticica.
N. 200- 1805

A Commissiio de Marinha o Guerra, tendo
examinado o projecto do ~onn•lo n. 42, do
Hl05, que clevn. os vencimentos dos gwu·d:1.s
de policio dos o.I·•cuaos do mru·iulm d1t C~tpi b1l
Federal, Buhia, Pei'Jmmbuco, Plll'lt o MILtto
Grosso, o, considerando quo o referido pro-

J • .Joaquim rio Souza.- Leopoldo do BuU&lJO&.

-Leite c Oiticica,

N. 210-1895

'tC:I

Fcrreira,-Almcifla Bm•roto.

A Commissiio de Finanças está de n.cccrdo
com o parecer supi'Il.,
Sala das comm!ssões, cm 30 de outubro de
1805.- Costa A;ever/o,-LeopolrJu de Bulhtln.v,
.1. Joarplim. dtJ Sou;a.-Laite c Oiticica.- J.
S. lld!JO Mello.

N. 211-·1895.

A Commissão de Mo.rinha o Guerra tendo
examino do o projecto do Senado n. 43 de
18U5, que elovu. oa vencimentos elos gun.r1lns
de policio. <los nrsenalll! de marinha do Capital
io'edoml, BILhh•. Porn11IDbuco; 1'1"'1i e .Mntto
Grosou o considerando qtie o rotill•icto projecto
tom em vista regular o. melhoria dos venci•
mcntos olesses servidores por disposiçilo doJel
relativa ao caso menos rcgulo.I'mente attendida 110 orça monto da M~trinha •.li• approv9do,
ó do parecer que o.projccto entre om discussão c seja approvndo,
' ·'·
S••lo. das cnmm!BSaes. 30 de· outubro ·do
18!15,- E. Wt~mlonhotlt.- Rosa Juuio•··PirtJII Ferreira.- Al11~cida Barreto,
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A Commlssilo de Finanças está de accordo amnistia appareccu um outro relativo ~
ro:<crvo. esprcinl.
com o parecer supra.
Esse projecto, apenas apresentado, foi lm·
Sala.dns commlssõos en. 30 do outubro do me!lia.tnmento
considerado materia urgente, ..
1895.- Costa Asavcdo,-Leopoldo d11 Bullulos.
mn.~
pnro.
ser
discutido
no. sessü.o immcdinta;'
-J. Joaquim de Sou.:a,-Lcitc c Oiticica,senão
mo
ongnno.
J, S, R.ago M•lla,
N<io lbi poróm pedida a lnterrnpçilo da or·
dcm rlo I!ia, pediu-se desde logo para que
N. 212- 1805
fosse dado para o dln immorlinto.
A vantn~om da interr•upçiio dn ordem do
A Commlssilo de FlnnnQII.<, de accordo com a dia, como do nrt, 154, é supprlmir a primeira
Camara dos Deputarlos, é de parecer que sejrt dlsc ussão .
·
.npprovado. a proposição dn. mosmn., n. 0.3 do Or·n, nr\s ainda tomos Ires rlias sanctificados
1HU5, quei'everte em flLVOI' de D. Flormrln. o si o Senado con~idm•ar n. mo.terio. urgente,
Mennn. R1,rroto Ferr•oirn. a pem;;1o dn 80l; bnstnm ns dmL-. di~cussües para elucido.l·a.
concedl•la por D••cr•eto do 10 de ngnstQ do 1857 f'l'll.HCIL e intcira.monte.
a sua fl•llecida mile D. Ualblna Cnmeu·o Eis a ro.,...iio porque não pedi, como no.tuFon toura Monna Barreto.
rn.lmcntc peúirin, o. inclusão na ordetn do
· A reversão l'unda·se ern set• lnsutlciontc di!L do segunda-ICira., e V. Ex. me farin.·esso
·par!' manutonçilo da peticlonari~ a pon,ilo do obsequio: mas ou quero adiantar.
·17$u00 que percebo, tendo em vastfL os rele·
o senado conc~dendo urgencia, embora não
vantes serviços prestndos pelo seu finado prLe conceda pa1•1L interi•ompor a ordem do dio.,
o marechal Gaspar Menna Barreto.
supprime ip·o {acto·n. primeira discussão.
Sala das commissões, em 31 de outubro do se V. Ex. entende que nilo se pódcm dcs·
1895.- CostaA:;evcdo- J. lmt•JHim de So·u:a, n•snrclar as duas P"'tcs, entilo peço a V. Ex.
- J. S. R.ano Ma/lo.- Leopoldo da Bulhaes. quo consulto o Senado sobr•e a urgencia .para
intoJ•r•omper a ordem do dia.
·
-Ramiro Barccltos.- Leite c Oiticicrt.
O SI<. PnESlllEN1'E- Formule V. Ex.~ seu
O Sr·. Vlrglllo Dnmmolo- Sr. l'equerimento de ur~encin., como prevé o art.
Presidente, V. Ex. e o Senado conhecem a 173 do regimento.
gravidade do nssumpto, a que so refere o O IS•·· Severino Vieira (pola nrprojecto por mim apresentado ; por isso nn· dalll)- Sr. Pre;ldente, desejo que V. Ex.·.
turu.lmcnt·l convirá. commigo, que quanto me informe se esses requerimentos de urgen..
mais cedo se der uma soluçllo, soja em que ela teem discussão •
.sentido ror, a esta mataria, tanto melhor.
Estamos em fim da oo,.rro em ultima proro· 0 Slt. PRESIDENTJ<-0 ar·t. 173 diz (U) :
go.çilo tolvez. Se a sorte niio iõr rlesfnvoravel O rcquer·imento de urgencla nilo é suscep·
a este projecto nest:L casrt, elle terá do ser tive! de dl,cus:<ão, como os requerimentos em
submettldo á consldoraçõo da outra Casa do ~oral ; V. Ex. porém, pódo 1iLIIar pela arCongresso. Por i<so ou pediria a V. Ex., q~e dom se entender.
naturalmente me concederia este obscquro o Sn. s~:VEIUNO VIEIRA - Dosojo tllzer
para rlal-o para ordem do dia.
sentir ao Scnudo, que niio vejo fundamento
Desejo·ainda que sejrL submetti<loao Sonn<lo para esta sotrreguidiio do honrado Senador
·mais alguma couS>, um pedido de concessilo representante do meu Estado, maxlme tro.·
de urgencla para essa materia, afim de ser tnndo·se de uma qnestilo de facto, que nilo
·dada· para ordem do <lia da primeira scssiio. póde deixar· de ser• ampl.rmonte examinada
Esse pedido já li.!' tom f~lto no Sen~do, me· em todos os ::;eu~ argumentos.
recendo approva~ao quast que unanrmo.
Parcco·me que o Senado niio póde prescinPor loso faço o seguinte requerimento. dir do um1L discussão larga e fecundo.; por
'(Lê) •
Isso nilo devo votar urgencla para questiio
o M•· Pre... Idonto-A segundu par· dessa un.turezu..
te do artigo está Intimamente lig<~da a prime'· o Sr·. P•·e .. ldente- Vou consultar
ra; o que V. Ex. t•oquet• é a dlspons:L do lm- a casa sobre o roquer•lmento do urgencla do
pressilo em avulso para ser dado prLm ordem St•. Virgilio DHmaslo.
'do dla,O art. 153 oberlece ri quostilo de urgen· O Sr. Sonadot• VIrgUlo Damnsio fo~ um reela que nilo póde desuasoolnr·so, como V. Ex. querimento pat'IL tratnt· de negocio urgente.
quer, O requerimento da dispensa do l,mpres· O objecto dea;a urgoncla rí o pt•ojecto apre·
silo, pódo ser verbal o o ossumpto sor·r~ dado sentado por• S. Ex. 011 sossilo rio bontem.
,para a ordem do dhL da proxlma sossrLO.
Na fúrmn do rogimonto, art. 153 do regi0 SR, VIIIGILIO 0AMA8tO (Jwla Ol'rl<!")-St•, mento, vao sor• decidida em duas votaçilcs a
Presidente, quando se votou o proJecto do urgencla requerida.
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do art .!53 diz o seguinte n suppressíio da delegacia do lHo Grande
do Sul.
Urgoncia para intol'romper •..
O SR. R.~~uno BAROI<tt.os di\ um aparte.
V.d se proce·1or 1\ votaçiLo do accordo com
(Crusam-sc tlat'ios apartes).
n. prlmcira pa.rto do n.t•t. 153 1 fio regim mto
isto ó, se a niateria sobro a ~ua I o Senado O lilr. Leopoldo Dulbõe• (pala
vai resolver, se tornnl'ia nulla e do nenhum o1·dcm)- O Senado precisa de saber o que
elfolto, se deixns~e ''" sm• tratar!~ immedhl- vai vot11r, e v. Ex., Sr. Presidente, pode
tamentr,
encaminhar à votaçiio.
Consultado, o Senado ti rejeitada · a urgen- Peço a attenç~o de V. Ex. para o art. 3'
cia requerida pelo S1·. V. D~masio.
do projecto que, pela omonda do sr. Leite e
Oltmlca, ó supprlmida.
O serviço das repartlçõos de Fazenda fol
ORDEM DO DIA
reformado pelo decreto de 1802.
Este ,decreto foi expedido pelo Poder
Votação da proposição da Cnmara dos De- E•ecuti vo e depende da approvaçiio do Con·
puta•los n. 31, do 1895, que declara de livro gresso.
escolha do Govorno. olóm de ottt1•os cargos, O honrado Senador por Alagôae apresentou
que ji\ o são pela Jeglslacii.o • m vigor, a no· 11 emenda suppressiva, porque no orçamento
moaçno de directores do Thesouro, inspecto· •la Fazenda havia dlsposiçao autorlsando o
res da Alfandega ela C~pitai Federal o ·'O. governo a roorgnnisar taes, repartições, e na
Caixa da Amot•tiznciio, dit•ector da Caso. d~ reOI•ganisaçii.o poderão ser toma~aa pelo goMoeda, administrado•· da Imprensa No.clon~l verno providencias, o creio que com exame
e Dim•io Official e director da recebedoria.
mais minucioso, sobre essas delegaclns,
Eis a t•aziio porque votei pela suppressão
O lil1·· P••e,.Jdente - Na fo1·m~ do do art. 3'.
.
.
regimento votam-se ~s emendas ~presentadns V. Ex .. Sr. Presidente, declarou qne as
em 3• discussão, depois as quo jâ fo~a!'l ap· emendns do Sr. Leile e Oiticlca ftcavàm preprovac1as em 2• e finalmente o. propos1çao em judicadas à vista da suppressiio do art. 3•.
globo.
Parece que não é exacto.
uentre ns emendas apresentadas, ha uma, As tabeilas a qne V. Ex. se refere cogitam
·que si ftir approvada, pl·~ju·lic~ quasi todas de augmento do possoo.l da delega.cl& de Matto
· as outras.
Grosso e outras que existem e cujo pes;oo.l é
cE' a emenda suppre"i va. do art. 9'.
elevado por esta tabella ; mas, à vista da
Vou ler o artigo. (LO).
declaração do honrado Senador J>Or Alagôa&
E' edta a emendado Sr. SenadO!' Oiticlc~: de que o governo set•é. autorisado a rever a
Emenda no art. 3"-Supprimn-se ~
ref<•l'ma Jelta em 1892, acho que o Senado
Posta a votos ó npprova•la a omonda.
póde npprov~r essas emendas do Sr. 01OSR. PRESWESTE- Ficam preju•licadaa as ticica.
emendas dos Srd. Lei lo e Oiticica e R11mlro O Sa. PnE;IDENTE-Peço aos nobres SenaBnrcellos, na parte t•elativa. às delogncias cloro• quo prestem atténçõo à votação.
suppre;sas.
Declarei que as tabellas ficavam pr~udl·
cadas
e ia indicar o que me parecia cunve·
O Sn. RAMIRO BAllCELLOS (pela •••rlcm)Tenho o direito da estranhar, Sr. Proslclente, nlento, quando fui Interrompido.
que ftquo prejud1cad~ a minha emonda, a 0 Sn. LEOPOLDO DE BULIIÕES -Releve-me
qual não versa sobre delogacias novas, o, V. Ex. a Interrupção.
slm, sobre uma delegacia jó. existente.
0 Sa. PRESIDENTE-Das emendas apreaen•
A.emen~a reforo-so 1\ tabelia do vencimentos tndas pelo Sr. Oltlcica estão evidentemente
para a delegacia do Rio Grande do Sul, que prejudicada& quasi toda~. O art. 3' diz o
não lllz ~arte do art. 3".
sogumte (Lú) :
.
O Sr, Bnenn (pela ordem)- Sr. Pre· Evhlentemente o. parte da emenda, que ftxa
sidente o Son~do ncceitou a emonda do S1•, nae tahellas v••nclmentos p~ra os empregados
Leito o Oltlcic~ supprlmlndo o a1•t. 3•, que das delegacias do Pará, Pernambuco, Ba11ia e
autorlsa a marcar numero, classe o venci· Rio Grande do Sul está prejudicada desde que
menta• dos funucclonarloa das novas dele· pas;ou a emenda sur,presslva dessas delegagnclas.
clus-; niio se compre 1en~e mesmo, depois do
As novas 1\clcgnclas de que trntn o art. 3' voto do Senado adoptando a su ppressilo, a
silo estas: ~do Para, a 1le Pern cmbuco, a d~ expllcaçiio que o honrado Senador acaba de
Bnhla e a do Rio Grande do Sul. Desde que d•1• de que o OI'çamento. da F11zen•la pos•a
foi o.pprovada u emenda, esta comprehendlda t•eviver tal disposição. Portanto, o n', 1 daa
(lú):

•
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tabcllas, que ae refere óqucllns quatro dologacias, est.il. pr•ojudicn•lo, porque ns delcgacios
foram supprimidoR velo voto do Senado.
Em rcl~tçno n S Paulo o 1!inas, como ltn
uma emendo. supprimindo a delegncio. de Süo
Paulo, Jogo quo esta emenda fo;so votndn, o.
parte da to.l!ollo. reiiLtiV~ i\ tlelcgacia ficar•io.
pro,ludicnda.
·
Em reloçiio ILs delegacias do Goynz, Cul'ytiba o Cuyabá, como o projecto não ullutl" n

1805

867

O Sr. VIcente 1\lncbndo-Eu
con•ulto a V Ex., Sr. Presidente, si n1l0 po·
der iam su,icit,r·so il votiLI;iio da Casa ns emen:lns, que niio fornm vrojudicndns pela votação
do Scm•·'o. fic~tndo a votar;iio do pl'ojccto em
3·· di,ctlssiio Jlltl'a depois do por•ecer da Commll"!lii.O, porfJ ne f:'li dí!pois do votudu.s

na

emenda•. ó quo o proj .. cto podert\ voltar á
Commissflo pura. dar parecer. A~sim, o pro·
,iecto jó. vai com ns emcn•'as que niio Jbrcm
cllns o llUgmento do vcncimt~ntos precil"aria. Jll'ojudicndas, o a Com missão toma-lns· b{L em
do ser estabelecido em artigo especial, e niio consiJernçüo nrt orgn.ulsn.l,'iio do projecto ; emquanto quo indo o projecto com as emendas
om umo. tabellu.
Consequentt·mento, o honrado Senador que ainda m1o votadus, o trabalho da Commlssüo
ser:'• muito maiot•, e mais difficil so lbe toracabo. de lilllo.r niio tem raziio.
.
Neste projecto houve uma confu•üo to! no. nará dHt' pnrecel' sobro mo.tet•io, que não 1'oi
o.presentn.çiio dns emPndas, que n. Mosn. viu-se votada ainda JlOio Sena·'•·
em embal•aço pu.rn dirigir a. vota.çü.o ; esta,

poróm, nindo. pódo ser• interrompitlo. e, 1\e

O l.iir, Pt•c .. ld<'nle-A votação das

n.ccoi•do com o n1•tlgo do regimento que citei out1•ns emendas flcn. subordinndn. ás questões
hontem, pod<•m h· os emendns 1i commiOôüo, sobra ns quuc.i o. Cornmissíio vn.i emittir pa·

.,.

1

paro. buscar um resuitndo, sem o quo a con- l'ecet·; do sorte que podar·SC·hlo. t 1ar u. cir·
fusão é inevito.vei depnis 1ie approvnda 11 cumstancio. do niio serem >Ubrnetti~ns à voemenda supprimindo as delegacias.
ta.çii.o emendus qi.le, aliás poderilo .ser. si a.
Commis~ão se extcr11Br l'ObreeJins, desde que
viio
ser submettidas no seu estudo, de modo
O l!h-, Severino Vleh•n (Í>cla a fazer
ü ~cnado n.cceitnl as.
o>·dom)-De accor·do com o que V. Ex., Sr.
Eotll
necessidade
surgia porque ha eviden•
Pr·esidento, acnba do indicnr, mando á mesa temente incungrucncio.
entre os emendas
um requerimento para quo o projecto voiteó. l•pre·entndas
c
uma
que
jó. foi votndn. E
Commi;;siio.
quando o. Commis:-::ü.o n.prcsentur o seu pn· =
0 Sn. PRESIOENTE - 0 art, 150 do Regi rccor, podel'ti reabl'ir·sc discussüo, si for ne·
monto diz:
cessa rio.
c E' vedado, na mesma rliscussiío, repro- Ninguem mais pedindo n polavra, encerratluzir adiamentos, nlnda que cm termos ou se a discus~üo.
para fin• di!ferentos, salvo, antes do votar-se P"sto a votos é approvado o requeri•
em 3~ discus>ão o pl'Ojecto. poro ser este su- menta.
jeito a exomo do alguma Commi·~iio, caso em Segu•··so om I• dl~cussiio o projecto do Seque a discussão pro,oguiril. depois do pa- nndo n. 55. do 1895, que determina qunes os
recer:...
·
uctos quo niio ae do•·em considerar Re,oluções
Nos 'lucstões quo envolvem absurdo, a sua Legislativas
do Congresso.
discus·ao póde BCI' suscitada até na discussüo
da re,~ac~no.
Pnrecr-mo, pois, de ncoordo com a dispo- O l!lr. .J,.ü.o Dnrlmlbo-A mlisição regimental, ou sem inllin~il-a, que as toria do projecto que se voe discutir, Sr.
emendas podem ir {L Commis&io, soo Scnaro Pre&idenlo, tom mais importaneia do que
assim o ontender. para formular pnt•ecer• do pódo parecm· {L primeiro visto.
mo•lo a coordenai-os para serem submotti~ns O p1·ojecto é de muito mais alcance do que
pt'Ometto•u os simples termos em quo está
iJ. votação.
coneeblilo.
E' lido, apoiado o posto em diacussiio o se- Este projecto, que distingue entro resoluguinte
ções sanccionndas e r·e•oluçiles que lndepen<iem do sancção, vem coarctnr as attribui·
çilcs do IJI'e.• ldente da republica.
Nesllls condições, Sr. Presidente, pnrn nilo
jlllSsar· despor·cebidn no Senado malerla tão
Roqueiro que ns emendas o!ferecldas a pr•o· tmvortunto, tomei a palavra· ailm do fazer
'posloi•o n. 3! da Cnm11ra viio IL Commissiio do algumas consir'croções e 1'undamentar o meu
Finnncns pnl'IL ordtnal·as atim do so ovitnr voto contra o projecto.
absur•do nir'votnçiio.
.
Elle pode ser considerado como erenndo
Em 31 de Outubro do 1895, - Sovcl'iuo dir•llito novo, como lei lnterpt•etiLtiva dn
YicJira.·
Constituição, ou como regularnonta.~ão da·
4
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quolla parte da Constituição, que trata da ó con·lderrulo como o Chefe 1la N11Qiie; devo,
sancciio das resolu~õcs parlamentares.
portanto, ter a ultima palavra om todos os
Como direito novo, o projecto ó insnsten- negocias do mutor gravidade.
tnve!, porque direito constitucional nilo se o art. 41 d" Constituição declara que 0
póde crear com r.esoiuçõos, que niio sigam os p 1·eoidento do Ropubl!ca oxe1•ce o Poder Ex·
tramitas marosdos na Constituiçiiopara a sua ecuttvo, como chefe electivo da Nação e 0
rcfm·ma.
vdto niío lhe lbi dudo oimio nossa quallolnde ;
Como lei interpretntivll da Constituiçilo hn nito só plll'lt que"' leis e!ltbor11das pelo cooainda" consi•lcrnt•: i" so pm• uma !ai indc- gt•o·so tenham mais esta meio do 8e1• malho·
pendente dos tNmites lindos no nrt. ilO dll rildus e UJII'opl'iiLdns as necessidades que toem
Constituição para n sua reforma se pÕilo dar de prove1•, mas tnmbem como um elemento
esta interpro~Içiio ; em 2" lugar se a inter· p:tra que 0 poder Jli'Osioionc!ol niio fique
, pretaçito que o projecto adopt.a, ó ''melhor. RUbjugado pt•lu Congresso. E' preciso quo o
Sr. presidente, o pensamento do projecto vJto exista tal qual a Constituição o croou,
é distinguir entre as r·esoiuçiics do Con~I'O<So
aquellas que devem llcar submetti•in• ao neto Si vm•lficarrnos o texto const~tucional, che·
da aoncção presidencial 0 nque)las que indo· gnreii)OS lambem a esta con_clusao, que o propendem d•ssa soncçíLD. Evidentemente limita jccto mnova; e a innovaçno lambem niio se
o direito do Presidente da Republica 0 auge conforma, nem com o espirita <ln Conati·
menta a esphera do poder contlwido ao Con- tulçiio, nem com a sua lottra.
grosso,
•
Entro os attribuiçõos que a Constltui\•iio
Neste caso, uma resolução do Congresso, confere ao l'resideute da Republica, ost1i em
que. altera as fltcuidades, as al.tribui•;iles primeiro logai' a do sanccionar as leis e llB
conferidas ao Poder Legislativo o no Poder resoluções do Congi·esso (nrt. 42 § i"),
Executivo, pódo ser tomada pm· deliberiiQão Nesse ortlgo não se ostabe!eco excepçílo de
ordinaria, preterindo· se os tl'llmitcs constitu· qualidade alguma.
cionaes! Paroce·mo que est" ;•erguntn só Tambom si conferirmos esta disposição
:póde tonesposta nao'lttivn. Neste caso o pro· com di•posições simiinros do outras constiJOCto niio póde poi' esta ri!.Ziio sei' approvndo. tuições do estados federnes, isto é, de reMas cnnsideran•lo que possa sm· approvndo, g!men oemeihnnto ao nosso, vamos encontrar
ba a examinar se n lntorprotnçito que o pro- a mesm• doutrina.
jacto formúin, restringindo a faauhlude da Na oonst!tuiçiio dos Estados Unidos é ex·
snncção, é n que mais convóm.
p1•esso ser a sancçiio um neto •ia compotenoin
Sr. Presidenta, pódo considorar·so o pro· ilo Po•ler Executivo, contra todos os actos,
jecto como um primeiro passo para o dos· rosoiuçõos o votos do congr.,sso,
envolvimento do rogimen parlamentar entro A constituição americana no art. 1", socçílo
nós, porque desde que corcea o poder do Pro- 7•, § 3''• preceitua isso,
sidonto da Republica. li1nitnndo o numero •'e Em nossa Constituição, Sr. presidente,
cneos em que elle póde vir contra as resolu· ai excepções podemos encontra•· a respeito
çiles do parlamento, evidentemente se lho dr\ destas disposições, são aómente duas : a do
uma cet•ta supromacin, uo mer,os uellSes n~•t,' 17 §i": •Só no Congresso compete re·
negocios exceptundos <itt sancçiio ás duas solver sobro proroguçõea e adiamento de sUIIB
casas do parlamento ; evidentemente 'e tlt't sessões•'·
alguma cousa do parlamentarismo, que se Aqui osta a excepção .claramente determ'vae assim introduzindo om nosso systema que nada,
Temo~ alóm disso o artigo da reforma cona elif• é Inteiramente avesso,
V.Ex. sabe,Sr. Prosi•lente,o va!ot• do vdto. stitucionnl : a Constituição pó•le ser rerorDizia Mirobeuu que antes queria residir na mnda pOI' lnieiati va do Congresso, o nppro·
Turquia absoluta do que nn ~'rnnç11 constltu· vada a proposta de rolormn, publioar·oe-ha
cional, si ncn.so n;1o houvesse nhi o poder Lle com as u.ssignn.turu.s dos presidentea e secre~
oppor o vdto ó.s demusins dns rtssomtiló.ts.
tnrios das <luas assas do Jlllol'htmento, e fiEstudando na Constituição o vito, consiJe· cnril como parte integrante da Constituiçiio
rnndo·O em sun origem e dosonvoivimonto, (art. 00 § 3•).
.
·
vô-8e que etle é nü.o só mente o mela do ovJtu.t• Presciude-se, porta.nto, mu.ls noste caso dll.
ns lois precipiln•lus, mal pensadnij, inoppor- intervenção do Presidonto da Repub!ion.
tunas, como tombem é UIDit urma que se dá Fóra destes tres CllSos, que silo: o de adia·
llO Podm• Executivo, pam l'Oitgil· contra ni monto, prorogacr1o'·dns sesaõeo do Congtoesso
interprems do Congtoosso, que ton•lo cons~tn· e relí:li'!IIR constituoionrtl, niio hn na Constl·
temente aoxorbi tal' c invu~i I•u ospheruulheiu. tulçrlo, nenhum outro que dispense a sanccíio.
No rogimen presidencial o vJto devo ter Poi•tanto, consultando o eapirito da Conoti·
reuimeute essa signiticaçito. O Prosh!ento du tuiçio, e o seu texto; vê·ae que o Pl'llleato niio
Republica,pot• um dosurtigoij daConotitulçiio, póde ser admittido, porque creia novaa exoe·

i
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pções, alóm d:Ls que j~ so nchnm expressas
nnlci o quo mio podem •or ampliadas.
O nobre Senado!' quo nos ILpt•eoontou este
prQjecto o quo ó jurisconsulto, snbo quo 11 tnll·
toriu. tla~ OXC6PÇÜO::! OÚ.O u.tJmitte in tOJ'(ll'OtiiÇiiO
am pliu.ti va., mas sim plosmon to dccliLratl va,
E as:,im, se vota.ssemos uma. lei ordinariu.
n respolto dn snncçiio presidencial, ni\o poderiarnos re~tringir os casos, nem do.r ao
dispositivo constitucional elosticidlldO maior
do que aquolla que rosultu. do texto dn Constituição.
Entretanto mo parece que n> excepção
estabclocidn· pela Constituição dovet•ia tiLmbom ser comprehendlt.JtL a diS1lOsiçl1o, quo se
refere ú. licença ao Presidente dn Republic:c
pai'" sahlt• do palz.
Mas J'oNn oconvii· quo n. sn.ncc;iio ó mnis
uma garantia, pois que a licença. podia ser
coucedi.Ja. om turma~ tacs, que nü.o devo:~so
prevo.lecor.
Estas mo;mns x•azoo~. applicam-so em gm•al
ás o•1tras leis nqwl mencionadas no l1t't. 2"
§ 3' do projecto.
Elias cornprehonrlom-so na citada dispo;idlo
do at·t. ·18 § J" e si amplin!•moa as excepções
que o projecto quer rt•car, isto pó lo, alótn do
il!ogul, sa torno.t' um int::onvenicnto, o ô justamente por isto QllO tenhoJ•azücs pnr~tre
joitar a doutt•ina, su;conta!la pelo autor do
pro.lecto.
Elle cousi•lera como resoluções nilo <lopen.
dentes do S;Jncçilo, o, u.té como niio sendo
rcsoluçüe:; legisla tivns, as que mljnciona o
du.squu.c:; mo vou occupa.r ligoirn.monto,
A !• é a do § li, do art. 3·1, n qunl autori!a o gtJVOt·no n. doclnrlll' 1t gum·rn, etc.
Isso é uma simpleil n.utoriso.f;ii.o u.o Poder
Executivo, diNC·hn. Mas pnra um neto de
tamnnhn. gr...vidn•lo o do Cllnscqucncitt.s ttLes,
entendo qun IL S!LOCç1i.o n:io p1lde cloi>.:nr do
set• consiii!!J'arln como umn. rwco:;,iJndo,
Nu. u.utot•bJa.t;âo podem oxistit• cl:utsnlM,

qur' 11il0 CllU\'tmiiiLIIl, ChLIISIIhUi lllOppol'tlllll\S
C QUO pO:!SILUl

tl'iLt.lll' OIUbJ.t'i..I.ÇOIJ U.O g'OV"'l'Uú

o prílj ulzo 110 estado.
Póde·so dnt• u.tó o ca.so do Congi•o:;so n.ut01·l·
so.t• tuna ~uorro. que n11o so devo~ n..zt~t'. e, por
con:;oguinto u. t~:Lncçã.o ca.Oo pet•tOit.arncnte
neste c>so pela necessidade doii<L,
Supponhn.mos quu n L'ongrcs~o decla.ro umn.
gue1·m, que o cl1olil do Poder Executivo tenha como fi:J.tn.l o do~a.stt•o:m. pn.ra. o pu.lz, im·
politica, etc.; o i'odot• Executivo neste cu.<o
vota.rlo. n. loi o o CoOf:'l'CSdD si ti vosso a.iud!l.
razões p•rn dlvot•;:lt• do Presidente d" 1\opubiou.. tinbu. o rocurso u. ~·mprcgm• cont1'U. o
.ato, liuon<lo paS.lar " lei pelos deus torças
do votos,
No§ 12 do art. 3~, o projecto ref<lre-so no.;
trnttvtas. "Nessa hypothcso M razões ti110 Its
mesmas que us p!'ocodoutos. Um tratado J\iito
Sonnd.o

v.
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por um ogonto do Po·ler Exocu tivo póde ser
!Lpprovnrlo pelo Congresso, om condicUc:s taes,
quo so torno lmpt•ost<Lvol o o chefe do Podot•
llxocutlvo entcnd<L que ollo ó inconveniente.
A npprovnçiio póde conter clausuln.s que
motivem muito bem o veto do Presidente
da ltepublicu.
0 Stt, Go>m< DE CAST!IO dâ um aparte.
O ~n.. Jo.\o BAnn.ww-Em todo o caso a
slncçiio ó um<L neccs;idado para evitar que
IL appruvaçilo se JU.ça. cm condições quo não
consultem o intero<so publlc~.
Est11s ra.;.ücs ostondom·so nos pa.ragrnphos
que so scguom: pa.ssngtJrn do forçns cstra.n·
;.:'üit·tLS, mobills:l~liO da. guarda. nacional, estado do sitio, nmnistia., perdüo e commutaçilo
de penas.
!testa n. disposiç[o do § 35 do nt•t. 34, a
unicu. quo tloverin. sor C,J03orvadn. no pro.iocto
como iudopondondo do sancçiio, porque ê expresso nn Constitul~ilo quo, paro. osto caso a
Uoiil.lm·.lçiio eornpeto oxclusivamcnto ás dua~
casas do Congro.o;so.
O pl'Ojecto, no art. 2'~ § 2Q, rofol'O·Se no regimento commum tla.s dullS Ca.maras quando
se rcunlrdm para delibor~tt' sobro a veritlcoçilo
de po.loroa n:c eloiçilo do Presidente e do VicePt·esidento d<L ltepublicn, ~las, evidentemente
esse o.ct., não é uma lei. A Cor,stitulçilo no
art. 47 diz que o modo por que se f•m essa
npuraçíi.o tlopcndo do regimento commum,
que ja está feito o o acto da vorifi•açilo do
podel'dS absolutamente niio pódc ter cabi·
monto om uma. lei.
o § 3 •rofot·o-so it rosal ução que ao tomtLrom
sobro o regimonto commum das duns ca8llS do
Con~rcsso e n:>mOILÇÜ.o do cornrnissões mixtus.
Tnmbom se pódo dizer que não !ta nbi os
car;tcter·isticos tlo um1~ le'1. o regimento com ..
murn ó um1L lei que vigot•a. nn.s du11s Ca.mnrns
p!Ll'l~ r~·ger seus ti'IL~otlho.~. naqllillo om q~e
:;o ti ver tio du.t• a. in ttll'\"aru.~ão tltl amba.s i nu o
11 uma. loi qun obt•i:;uo o paiz, cl'oundo dí·
!'Citas 11u.ra. o ciil;ulü.J u cstu.belecHrldO cln.wmlns
quo importem n~gocio:; t~xtnulhos ao runl!~
cionn.munto into1•no o il. competencia de cn.dn.
um·1 Uas tluas cu.~us do parlamento.
Po1• ultimo o ar·t. 3' umnda continuar em
vlgot• o decreto n. 572, do 1~ do julho de
1

tSUO.

llsto dooroto ó o q uo fix• o momento para lL
obt•igutoriedudu dns lois da Unlilo.
P•reco que o illustt•• uutordo projecto qui:
impedir que se considora.ssa revogu.do este
•lecrcto om virtude <ltt <listincÇl10 que olle faz
dn; rosoluçüos legislnt!vus o tulo legis!<Ltlv••·
O pt·~locto niw direi quo oncon1ro. um sl·
mil!w. mns Hproxlma.·so do que se ach11 011.
Cnn.;titulç1lo dtL SucchL o na 1llL Not•uoga, que
110 ILl't, 8:0 li(ZOlll! (LJ,)
'
•
l~stltM consG!tUit.~llos p011lnm e::~tn.bolccm• seJUcllmntes cl~usuhLs o outt•u.s o rcUuzh· ou
41

370

ANNAES DO SENADO

nugmontar os casos de sancçíio; o que não se em um dos corpos militares suborrlinados no
porlin fazer por um sim pio~ pr·ojecto, de lei ~!inbterlo da Jnstivo. e Nogocios Interiores, o
ordino.rio., como fez o nobre Scno.~or pelo alferes do exercito Benevenuto de Souza MaP iauhy, apartando· se dos tramites cons~itu gnihiles;
cionnes,
N. 60, de 1805, que autorisr• o governo a
São estas, Sr. Presidente, n.s considerações conceder no escripturario da Estrada do Ferro
que ligeiramente offm•cço no Sanado, unicn.- do Paulo Affonso Luiz Fernandes do Araujo
mento com o fim rlo chamo.r suo. attençiio pnra Besouro Filho, um anno de licença com OJ•deeste projecto, que tem importo.ncia o n:Lo de- nndo, pai'l> tro.tar de sua sande;
veria po.ssar sem que aiguem se pronun·
No 69, do 1895, que autorisa o Poder Excinsse sobro eUo.
ecutivo a conceder a Alcidcs Co.tão da Jtochn
Ahi fica esta il!lpugno.çiio
Med1•ado, uibUotbecario da Escola de Minas
de
Ouro Preto, um anno tlo licença com o l'CO Seno.do, poróm, decidirá como entender
spectivo ordenado, para tratar de sua sande
mais acertado.
·
onde lhe coo vier ;
Ninguem mais pedindo a palav.Ia, encerraN, 70, de 1895, que autorisa o Por ler Ex·
se a discu"ão, 1\co.ndo a votação adiado. por ecutiv• a conceder a Antonio Leonardo de
falta de qunrwn,
Menezes Amorim, 111 oscripturo.rio do Tbe·

Seguem-so cm 211 discussão que se encerra. souro Nacional, um o.nno do licença com o

sem dobnto, wlindo. o. votaçiw por t'nlta de
q1wrwn, as proposições do. Camo.ra dos Deputarlos :
N. 4L elo 1895, que garanto n ponsiio asso·
gurado. pelo art. 31 do regulamento o.pprovado por dec1•eto n. 942 A, do 31 do outubro
do 1890, n D. Laura Augusta de Moraes,viuvo.
do thosoureiro do. Estro.da elo Ferro de Paulo
Affonso, Luiz Augusto do Mornos, indepen·
dente da obrigação estabelecida pelo§ i" do
nrt, 14 do mesmo regulamento ;
N. 42. de 1895, que garanto a pensilo assegurada pelo art. 31 do regulamento approvndo por dect•oto n. 942 A, de 31 de outubro
de !SUO, a DD. Rosa Sanches do Souza Car·
neh•o, Annn de Aguiar Prr~do e Theroza An•
geliea de Souza, independente da obt•igaçiio
estabelecida pelo § i' do nt•to 14 do mesmo

regulamento.
Seguem-se em 3' discussão, que se encerra
sem debate, adiada n votaçíio por falta de
guo1oum, os projectos do Senado;
N. 30, de 18U5, que autorisn o governo a
mo.ndnt• contar no i• tenente reformaria da
armada Arthur Waidemiro 1la Serra Beifort,
paro os offeitos da reforma, mais oito mezes
e 28 dias de serviço ;
No 49, de ISU5, que concede pensilo a o.
Brazilia Augusta Pinheiro da Cunha, viuva
do general Francisco Manool do. Cunha Junior.
Seguem-ao em 3·• discussão, que fica som
debate encerrada e adiada o. votação por f<1itn
de quorum, as proposições da Camara dos
Deputndos :
.
N. 54, de 1695, que nutorisa o Poder Ex·
ecutivo a conceder ao Dr. Ladisláo Josó de
Co.rvnlito e AI-anjo, medico da hospedaria de
lmmlgrantes em Pinheiro. um anno de licença com o respectivo ordenado, para tratar
de sua sande ;
N. 72, de 1805, que manda transferit• do
quadro do. exercito e incluir como effcetlvo

respectivo orrlenado,parn tratar do sua saudo
on~e lhe convier.
0 Sn.. 2" SECRETARIO ifi e VUO a imprimir,
para entrar na erdom dos trabalhos o seguinte
PA.U.ECER

I,

'

N. 213- 1805
A Com missão do Finanças, 11. qual voltou
para dar parecer sobre as emendu.s npresen·
tadas em 3 • discussão, a proposição da Camara dos Deput!Lrlos n. 31, de 1895, entende
que estão prejudicadas u.s emendas que fixam
o pessoal e o vencimento das delegacias no·
VILmente crcadn.s ; desde que o ar~. 3," erêa
ns dele~!Leln.s nos Esto.rlos do Pará, Pernam·
buco, Bohia e Rio Grande do Sul o n.s emen·
rias üxom o pessoal e os vencimentos desse
pessoal, supprimido o l\rt. 3.", não ba mo·
tivo para dar vencimentos a pessoal em repartições a cu,in creae;iio o Senado nüo dou o
seu assentimento,
E' do parecer, portanto, o. Commissíio qu.e
as emendas que lixam o pessoal e os venm·
montas das Deiogocins do Pará, P~rnombuc~,
Bahla c Rio Grande do Sul, estão prejudtendn.s.
Quanto n.s que se referem IJ.s outras Dele·
gllCias de Goyaz,Cuyabá c Corytibn referindo·
se á Delegacias existentes nü.o podem esto.r
prejudicndus por nnJa terem com us que o
or~. 3o' crea, sendo o. Com missão do parecer
que seja acceita a que acomponbou a tauolia
c assignada pelo relator d!L commissiio do
Finançns,
. .
O mesmo dh·á quanto 11. emenda sobre o pos·
soo.l tla Caso. da Moeda que deve ser appro·
vada.
·.
Saia dns CommlssõeÍ~ em 31 do outubro de
1805.-Costa A:ocvcdo-Laitc c Oitl'c,·cn- L:Jo-.
poldo do BuliiDos-J, Joaguim do Sou;;a- Ramiro Ba1·ccllos.
· .:'
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Nada mais havendo a tratar o Sr. Presl·
dente designa para ordem do dia do. sossiio
seguinte:
Votação em 3' discussão da proposição da
Camara dos Deputados n, 31, de 1805, que

1895

37'1

Alferes do Exercito Bonovenuto de Souza Ma•

gnlhiics;

N. 00, de 1805, quo autorlsa o Governo a
conceder ao escrlpturarlo da Estrada do Ferro
de Paulo Alfonso, Luiz Fernando de Araujo

declara de livre escolha. do Govm•no, nlóm Besouro Filho, um a.nno do liccnou., com or-

de outros cargos, que jó. o são pela iegisiltçiio
em vigor, a nomeação de directores do The·
souro, inspectores da Alfandega da Capital
Federal e da Caixa da Amortização, director
1la·Casa da Moeda. administrador •la Imprensa
Nacional e Diario Official e director ila Re·
cebedoria.
Votação em 1• dlscu;;são do projecto 110 Se·
nado n. 55, de 1805, que determina quaes os
actos que não S> devem considerar resoiuçües
Legislativas do Congt·es.o.
Votnçiio em 2' discussão das pt•oposiçõcs da
Camara dos Depu ta dos.
N. 4I, de 1805, que garante a penEão assegurada pelo art. 31, do regulamento approvado por decreto n. 0·12 A, de 31 do outubro
de 1890, a D. Laura Augusta de Moraes.
viuvado thesoureiro da Estrada de FetTO de
Paula Alfonso, Luiz Augusto de Moraes, independente da obrigação estabelecida pelo
§ I" do art. 14 do mesmo regulamento.
N. 42, de 1805, que gaNnte a pens[o asse·
gurada pelo at•t. 31 do regulamento approvado por decreto n. 042 A, de 31 de outubro
de 1800, a DD. !tosa Sanches de SouZIL Car·
neiro, Anno do Aguiar Prado e Thereza Angoiioa de Souza, independente da obrigação
estabelecido. pelo § I' do art. 14 do mesmo
reb'lliamento.
Votaçiio em 3' discussão dos projectos do
Senado:
N. 39, de 1895, que auto riso. o Governo n
mandar contar ao i" Tenente reformado da
Arm111la, Arthur Wo.ldemiro da Set•ra Be!lbrt,
para os otroito; da. rorur•mo., mas 8 mezes e 28
dias de set•viço;
N. 49, de 1895. que concede pensii~ a
D. Braziila Augusta Pinheiro da Cunha, VIU·
vo. do General Francisco Manoel da Cunha
Junior.
Votação em 3" discussão das proposições da
Camara dos Depu todos:
N. 54, de 1895, quo autorisa o Poder Exe·
cutivo o. conceder ao Dr. Ladishlo José do Co.t'·
valho e Araujo, medico do. Hospedaria de 1mmigrantes em Pinheiro, um anno de licença
com o respectivo or<lonado, para tratar do
aua. so.ude;
N. 72, de 1805, que manda transfe;ir do
quadro do Exercito e inclui•· como olloctivo
em um dos corpos mllitat•es subordlna•los ae
Minlaterlo aa Justiça e Negocias Interiores, o

denado, paro. tratar de sua so.ude;
N. 60, de 1895, quo autorisa o Poder Executivo a concedet• a Alcides Catiio da Rocha
Medrado, bibliothecorio da Escola clo Minas
do Ouro Preto, um anno do licença com o
respectivo ordenado para tratar de sua saude
onde lhe convier;

N. 70, de 1805, que autorisa o Poder Exe·
cutivo a concedera Antonio Leonardo de Me·
nezes Amorim, tn escriptura.rio do Thesouro
Nacional um nnno de licença com o respectivo ot·donado para tratar de sua saudo onda
lho convier.
2• discussão dn proposição da Camara dos
Deputados, n. 29, do 1895, que proroga por
•lous nonos, o prazo concedido ít Estrada de
Ferro Leopoldina, como cessionaria da Estra·
da de Ferro de Santo Eduardo ao Cachoeiro
de itapomirim, para a coneiusiio das obras da
linho. entre estas dous pontos.
I" discussiio dos projectos do Senado:
N. 58, de 1895, que' doclat•a pertencer ao
Estado de Pernambuco os proprios nacionncs
neilo existentes no tempo da promulgação da
Constituição Federal;
N. 59, do 1895, dispondo que o Governo
Federal, reconhocendo a legitimidade do Senado do Estado da Bahia, formado pelos dous
terços subslst•ntes depois do findo o biennlo
legislativo de 1803 e 1894, garantiró. ao mesmo o livro e pleno exercia do suo.s func·
çõos.
2' discussão dn pr.1poslçiio tia Cnmara dos
Deputados, n. 90, do IBV5, que concedo a
O. Rosa tln. Cunha o Silv11., viuvu.1lo Tononta
do Exercito Alfredo Sllva. morto em dc!eza
da Ropublioa nn tomada da liia de Mncanguê,
o. ponsilo nnnuai de 1:200$000.
Levanta-se n sossiio as 2 1/2 horas da
ta!'do.
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140• SESSÃO ll~! I DE NOVEMDRO DE 1805
Prcsidcncia do S>·. Joao Pedro (Vicc-Prcsidente)

o. Mensagem do Sr. Presidente do. Republico..
devolvendo so.ncclonado um dos Autogro.pilos
do Docroto do Congresso No.ciono.l, quo I'oot··
go.niso. o ensino do.s Fo.culdo.dos do Dlroito.Al'chivo-so o Autographo e communiquo-so
ó. outro. Cnmnrtt.
Outro elo Minlstorio do. Fazendo., elo 31 do
moz findo, trnnsmittlnrlo o. Mensagem do Sr.
Pt•t•sldento do. Republico., devolvendo um dos
Autogro.phos do. Resolução do Congresso No.·
cionul, que tro.nsfot•o o.o domlnio dos Estados
do Mo.tto Groll!lo o Ceo.ril diversos proprios
nn.cíonu.cs nclles situado~, {L qual negou
snncÇ110, pelo.s se)l'ulntcs ro.zilcs:
«A Constituição Federal ostrtboloco no po.·
ro.grapho unico do o.rt. 6·1 que «Os proprios
nucionnes, que niio forem nccessai·ios pB.ra os

SUMMARIO -Aberturn. dn. Kollstl.o- Leitura. o
n.pprovnçiio da. neta.- ExPI~DmN'T~ -Discnt•do
do Sr. Leito e Ol~loicu.- Dil!ctu•so o t•cquot•i ..
monto verhnl do Sr. Cost:L Azo\'fldo- Dhcnt•so
do Sr. Rogo l\Ie!Jo - Onv&M uo DI<\ Adinm~nto dn. votaçti.o dns mntorlna oncort•n ..
das- 2a discussão, oncorramcnto o ndinmonto
dn. votnçii.o dt~ proposiçtio dt~ Co.mnra, n. 20,
do 1805- t~~ diRCIIIISUO, encerrnrnonto Q ud\n..
monl.n dn votn.ciio do projecto do Senado, n, 58,
do 18~5 - tn dillc\lsstio do projecto do Sonufio,
n. 57, de iSO:. -· D\sourso:~ il.oH Srs. Sov~rino
Vieira o Virg-ílio J)amnsio -l~ncerrn.men'o úa
discnssii.o a adiam(Htto da votnçt1o- 2n di11cn~;..
aü.o, anoorrnmcn~o c nrliamllnto dn VtlLnçiio da BOI•viços d1~ União, pa.s~ID.rü.o uo dominio dos
pro110~I~ito dn. Cnnw.l'llo n. OU do Hm:> - No~ Estrtdos cm cujo tcrritorio estiverem situa·
moaçiio de momba·os intal'ino!l pn1·a a Commi~MÜ.O dos».
de Finanças- Ordem do di:~ ·1.
Esto. disposição, tnois do cnrnctor executivo

do que iogislo.t\vo, pois sómente o. iLdminis·
Ao meio-dia comparecem os 3·1 seguintes traçilo dispõe dos precisos elementos paro.
Sra. Senarlor•s: Joiío Pedro, .João Bnrbnlho, njuizo.r •lo sou alcance, compeilir o Governo
Gustavo Richard, .Joaquim So.t•monto. Fmn- a estudar com cuidado u. situaçiio real dos
ci>co Machado, Casto. Azevedo, Antonio Bao- PJ•erlios cm que cstiio l'unccionando as reparna, Mr~noel !lo.ro.to., Coelho Rodrigues, No- tições do. Uniilo, procurando conhecer os que
gueiro. Accioly, Joii.o Cordeiro, José Bernardo, siio noccssu.rios po.ra os serviços creados pelo
Abdon Milancz, Almeida Barreto, Joiio Noiva, novo rcgimcn.
Joaquim Pernambuco, Rego Mello, Leito e Dos relatarias que me toram o.p1•osentados
Oiticica, Raso. Junior, Coelho o Campos, Sove. pelos dilforontes ministorlos, vcritlco.-se que
rino Vielro., Virgilio Damnsio, Domingos Vi· as alfandegas o.ch~m-se em máo esto.rlo, rocente, Mo.noel do Queiroz, I.apér, Eduardo claman•lo o. genoral\rlade dollas reparos imWandonkoll<, c. Ott••ni, Leopoldo de Bulbões, portantes >iniío reconstrucçiio completa; que
Joaquim de Souza, Vicente Machado, Esteves os serviços militares, os Uc correio~ e to ..
Junlor, Julio Frota, Ro.mh•o Barcellos o Pi- legraphos, os de hygieoe, os de o.rrecn.dnçiio
dus l'endo.s intei'Dll.l! o todos em llm ele cara·
nheiro Machado.
cter
federal, não funccíonam com a precisa.
Abra-so a sessiío.
rogularlrlado por lhlto. de boas llccomoduções
E' Ilda, posta em discuss[o o sem debate para as repartições rospectivo.s, senrlo de no·
approvada a acto. do. sessiío anterior.
to.r-se que muitos dos odificios em que se
Compareoom durante a sessiio mais os 5 acham esso.s repo.l'\íçõos installo.•las siio aluSra. Senadores Cruz, Pires Ferreiro., Gil gados por preços ell:tro.ordinarios.
Goulart, Lopes Trovão e Joaquim Murtinho. Em to.os condições, não é justo que a União
pt•ivo.da dos proprios nacionaes que pos·
Deixam de comparecer. com causa parti- seja
sue,
cmquanto os eerv1c;os u. sou cargo nilo
cipada, os Srs, J. Catundo., Justo Chermont, estiverem
orgn.nisa.dos.
Gomes de Castro, Corriia do Araujo, Messius Propriosdevidamente
nucionaes
da
podem não se
deGusmiío, Aristides Lobo, Gonço.lvos Chaves, prestnt• cm um JUOillento Uniiio
dado
paro.
o estnbo·
Paula Souzrt, Moraes Barros, Campos Sallcs, lecimento do certo serviço, mas, quo.ndo
Generoso Ponce, Aquilino do Amaro.!, Arthur possam ser permutados. o seu valot• ounãoo
Abreu e Raullno Horn ; e sem elln, os Srs, preço do sou aluguel sot•ó. muito.s vezes RUIII·
Ahnlno Alfonso, Oliveira Galvão, Leandro ciente pa.rn. o. ncquisição, no mcsn~o Estado e
Mo.olol, Ruy Burbosa, Eugenio Amorim o até
no. mesma JOOO.I\dndo em que esllver si·
Qulntlno Booo.yuva.
tuo.do, do um· outro que otfcreçn. ns condições
O Sa. I• SECRETAl\IO dá conto. do seguinte oxlgldo.s para .o. .lnsto.Unçiio o·normo.l tunc·
clonamonto do serviço.
Abrir miío dos. propl'los naoionnos em umo.
EXPEDIENTE
situação que demanda o mais attento cuida·
do em tudo qnanto respeito. o. economia dos
Officlo do Mlnlsterio do. Justiço. e Ncgoolos dinheiros pubUcos,· paro. no mesmo tempo
Interiores, do30 do mez lindo, tro.nsmlttlndo ~utorlsal' n compra ile outros ou o. recon·
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strucção dispendiosa dos quo csUvororn occu·
pndos pelns rcprtrtlçües llu. Uniiio, pn.rcce-mo
quo ó dosattondor ns nltns convenicnclns do
serviço publico, dando-se i• lei constitucional
umn intclllgcncla menos ncertada.
ue leito, não ó licito nbsolutamcnte con·
cluit• que deva pnssai' no dominio dos Estados
um proprio mtcional pcln rn.züo exclusiva
do ·que, no momento nctun.l, não ó nocesfln.t•io
P"rn o serviço da União.
Essa ncccssldado nilo póde ser bem aprecinda sinão tendo-se cm vista n complexi·
rladc dos serviços, que estão sendo constituidoa, !L siluaçiio do; odiflclo; cm que funccio·
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Os outros membros da Commlssiio, os Srs.
Senadores Mornos Barros o Campos Sallcs niío
estavam ]ll'Cscntes o por isso nii.o nssignn.ram;
poróm o Sr. Momcsllnrros nsslstiu n leitura.
de qunsi todo o parecer, demonstrando concordar com o que ouviu.
.Julguei dovm· fazer esta. declnro.çüo para
niio parecer que foi publicado um trnbnlho
como pertencente ó. commissiio de Finnncas
sem hnvcr accordo entre seus membros.
O Sn. PRESIDE!'ITE - Da actn approvn.rla na
sossüo de hontcm constn a apresentn.çiio do
pnrcccr asslgnodo por 5 memtiros.

nam o.s reparti<,~ões fcdcmcs, o o concurso
O !lir. CoRtn "-zevedo - Preciso
que o valor• do proprio nacional pódc Jor· dizer algumas palavras para que fiquem connoccr para o fim especl:tl de nsso~urn.r o bom :signndn.s nos Annacs desta Casa.
funccionnrncnto dos ~et•viços dn. União.
Sr. Presidente, como V. Ex. e o Senado
O Mlni;tro da Fnzonrla, em circular do 15 sab"m, ha poucos dias, tendo appnrecido alde outubro do 180•1 o aviso de 27 de sotom· guns artigos dn. redacçíio do O Pai.:, criticando
bro ultimo, per! lu aos demais ministcrios a o modo pelo qual se houve o chefe da missão
relação dos prop1•ios OlLCIOnnes n. cn.rgo Uos especial mandada á Chinn, ,. naturalmente,
mesmos, que não t'orcm precisos pru•u. os seus como consequencia do que havia dito, na
respectivos scrvicos.
outra Casa do Congresso, um distincto repre·
Estas infurrnnçües nindn. não fürnm presta- sentante do Estudo du Espirita Santo, cu tive
das. Convem, entretanto, pon1lerar quo. do acudir menon em defesa desse chefe da
dos pt•op l'ios nncionncs moncin.nndos neste rnissi\o, do quo com o Intento de fu7.erconbecida
projecto, um delles (Lozarcto da Logrin Fin· do Pn.iz a verdude Inteira relativa aos pontes
ria) está occup.,lo em serviço da UniiLO a quo lbram objecto do criticas nesse jornal no·
cargo do 1\Unisterio do Interiot·.
tavcl, por se saber que tem como chefe de sua.
Pol' tao~ motivos HC!fo .<iuncç1To no projecto. rodncr;iio o illustre representante do Estado
Capitnl Fcdcrnl, 31 de outubro do 1805.- do Rio de Janeiro, republicano de todos os
tempos, o creio mesmo quo chefe do partido
Prudcntc J. de ,.1!omcs Barro.~,.,
ainda
ago1'a..
·
A' Commiss,lo de Justiça o Legislação.
Sem desenrolar toda a força de todos os
O Sn.. 3n SECHETAniO servindo do 2" declnrn. documentos que trouxe para esse fim, creio
que não hn pnl'ece!'es.
ter deiXIldO, quan•lo lilllei, bem claro que
essns censuras ou criticas nü.o tinham justa.
O !lh·. Lelle e Oltieicn-Apcnas proccdencin, t•escrvnn11 0·me então po.ra voltar
a questiio quan•lo viesse a debnte o orçn.mento
vou fiLZCl' umn. declnra~ão no Somulo.
O piii'ecoJ• 'ubro o OI'ÇIII!lcnto do Ministerio do Ministerio das Relações Exteriores.
dn F11zondo Joi assignnrlo poln maior•in da Des;c intento abro mrio porque reconheci
Commis'iiio. e npl·esoutu.do p:Lrn entrar ntt que o honrado Sr.Ministro das Relllções Exto·
rim'Cri havia dnrlo no ctwloso roprel'lontn.nte do
ordem •'os tmbnlhos.
l•'uço estn. doclm•a.,.:iio porque li om jornnes Estado do Espirita Srmto infnrmuçucs que süo,
do hoje que o pnrrcoJ• niio tinha sido nsslgnado por n.s~im dizer. a contlrmaçiio do quanto cu
pelos our.ros membros r'n. Commis..;i'i.o, porque u.qul disse, havendo apcnlls umn pcquona
estes SO tinham I'BI!USUÕO n. pr('StiLl' n. 1HHL !LSSi· d!lfercnça ri e cifras da despczll, por·quo ou
gnaturn. ás opiniões ahi cmittidas pm• mim, e nüo pod1n. sa~mo, á época do se o1l'ectun.I'Om
algumas 1lns pn.rcolln.s rlcssas dospczas, o.
de conta propria,
O parecer J'oi lido pel'llnto a Com missão •.• quo cambio se lovarum os sa~ues. o assim
ó que n•io f•lloi, siniLo discrlmluando·as, na
0 Sn, COSTA AZEVEDO- Apoin.do.
moeda corrente do Pn.lz.
O Sn. LElTE E O!TICJCA ... asslgnnndo dentro .lulgo.me no dever do ayrovcltar estn. occa·
os membros pl'esoutes, como vencitlo, tLpenus siiio, cm q uc o Senado nuo tom grande trao Sr. R. Bn.rcellos o o SI•, Senador Rego Mello, balho ...
1
recusou a sun. nssignn.tura, por nüo cstn1• do
0 Sn. C'ELIIO RODRIGUES- Nem nllmCI'O
nccordo cm alguns pontos, declarando ncstn. pn1•a
votar'.
occosliio o·Sr•. Gomes do Costro que niío nssl·
gnnvn, poJ•quo niío queJ•In. mais fnzor prLl'lo 0 Sn. COSTA AZEVEDO.,, para fazer mais
dn. Commlssilo, porém ~ue estava do accordo algumas obsorva~ücs rolatlvnmcnto ú. oplnl~o
houtom omlttlda pela nlludldo honrado repre.
com todas ns idóllS emlttidn.s no pnrccer,
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sontanto 'do Estado do Espirita Santo, roforonto ó. q uestoes do recebimento do dmhoiros
do Thosouro dtl Uniiin.
S. Ex. seguramente n[o so ha do incommodar por lhú vir pressuro'o lançar um
protesto contra a t'acllidudo com que arrojouse a fazer patente o seu juizo do quo estava
seguro do quo osso chefo da missão ó. China
nilo recebeu somrnns·imlevidas, sommas nlóm
das consignados om lei, porquo a lnt.ogridodo
do então Chefe do Poder Executivo não por·
mlttiria osso abuso.
Por mais quo S. Ex. quizesso suavisar o sou
juizo, que ó traduzido corno acabo do Jazoi·O,
não mo irnporHu do rigoroso r1over do vir com
o protesto que vou lnnvar.
Lerei o que S. Ex. di.so para dar a resposta
mais no pó da lettra (lo):
« Dovo declarar que, quando pediu essas
lntormaçõos, niio pretendia olfender o Sr.

Ladario, porque sa.bin. que ns quo.nt,ins gastos
com a embaixada il China tinham sido deapen·
didas no tempo do gocorno do Ma1·ccltat Flo·
•·iano, que apoiou com toda a dedicação. o do
cuja honcstidado

nin[JW!m

duvidou atd hoje,»

S. Ex. lta do permittir·mo, que lhe .tign,
sor muito ingcnuo e rlcsconhecer completn.ment~ quem é esse Lodnrio,n quem se referia.
E' ingenuo em ·qlH·ret• acrt'ditn.r, que, fiu.
rnnte o. administrnt;ão do illustre ~rnrPcho.l
Florin.nn Peixoto (r/quem se nttrrlmia a guatda
permanente do Thcsouro d" Uni,Yo), nii.o houvessem anhido !lesse Theaouro quantias, que
nssoberb>m as finanças do 1\opubiica e por
modo não cogitado em lei, niio poros!, seria
incapaz disso ó minh11 convicção ; mas •..
O Sn. JoÃo CORDEIRO- Mas para salvar a
Republica.
0 Sn. COSTA AZEVEDO; •. pam obter essas
adhesões fervorosas, desse exercito de repu·
blica.nos, nilo historicos, mas muito mais intolerantes do que elles que, ó. sanha de salvar a Republica atacavam o Thesouro da
Uniilo, gum·dado pelo iiluatre Marechal por
modo o pol·o vnsio.
E o honrado Senador polo Ceoró., que acabo
do dor-me aparte tão t~isonte, esquece-se do
que melhor teria sido gastar menos, mantendo normas do justiças, para o salvamento
da Republica 1 Neste ponto o Ingenuidade
sua. corro parelha. com n ilo repreaentn.nto do
Estado do Espirita Santo quando cru devido
no Mnrecbnl Fiorlano Peixoto foi que deixei
de receber do Theaouro quantias Indevidas c
Jlara o desempenho do mi;siio que desempenhei, Indo ao Oriento.
Nilo, Srs. Senadores: podia nchnr-se" na
cadeira presidencial quem quer que fosse ; o
11omom mais rlosabuaado, o homem mala cor·
rompido o mais propenso a corrompei', que
encontraria naquello cidndão 11 quem allp-

dira S. Ex., e que foi convido do para cholo
dessa mis.,iio quo ó o que or.L occupa a tribu· ·
na, umn. bnrroira irresistivel, não !!Ó para
nftn so dnixn.r col'romper. como ainda mn.is
Jlnra dar uma Jiçilo de integ•·idado moral.
O Sn. DOMINOos VtcENTE- V. Ex. lncommodon-sc com o requeri monto dnquollo Depu·
Indo 1
0 Sn. COSTA AZEVEDO - lncommodoi-me
apenas com a ingenuidade do Deputado e sua
cegucim do quanto se dou no governo que
tanto lho mereceu, c maia do que a ingonul·
dado, a infelicidade quo tenho do não. aor co·
nheeido de S. Ex.
N1io pudia, pui;, Sr. Prosidcntc, deixar de
vir com eato protesto. Penso que poa,o fu.zel·o, levando no honrndo Deputado em van·
tngom p1•oprin, a vis o dessa sua ingen uldade ...
0 SR. DOMINGOS VICENTE- Ello prestou um
grande secviço a V. Ex.
0 SR. COSTA AZEVEDO •.• ,Pedindo lhe que
estude attentamente, sem pa1xilo, aftm do vir
á rn.zií.o, tor1os os acontcC!imontoe quo so desrtobrnmm de 6 de setembro de 1893 até os UI·
timna momentos da administn:çãó desse Marrchnl. que somente devo merecer applousoa
dos cidadãos amantes da ordem, po1• ter resistido á caudliilogem. (Apoiados.)
Tombem. Sr. Preaidento, o·mustrc represont:mte do Estado do Eapirito Santo mostrou-se i"nornr minha posição quando honvc
a primoir" tentativa do se mandar ó. China,
uma embaixada, para promover a immigra·
ção chinoza.
S. Ex. disse hontom, na Camara o que
posso a ler (lendo):
<Entretanto, não deixará de lembrar um
fueto: é que S. Ex. (o Ba>·tro do Ladario) ac·
ceitando a embaixada â. China 1·ompia com as
sua.'i tradicçúes naona,·cMcas, c com as suas
tJ•adicçnes de homem politico coltercnto,- po1•..

que esqueceu-se de que em 1870 S. Ex. se
oppoz com o seu voto no parlamento para
uma miasilo a China, •
Nilo é exacto, Sr. Presidente, S. Ex. não
ó capaz de apresentar um fneto que demon·
strc o meu pensamento contrario a immigra·
çiio ebineza antes de 1894.
·
Apoiei o gabinete do então nesse Intento,
quando me achava já cm oppoaição no mesmo
gabinete o ató louvei a resolução de mandar
uma divisão naval acomp•nbnndo os Mlnls·
tros par:> que podessemos ter melhor repre·
sontaçilo o adquirissem os offlclaes c mar!·
nbeiros deaso; ·divisão, pratica do vida do
mar que já desde entilo começava a ser eaquo·
cida, convinha que fos;e restabelecida.
Mais esse engano doS, Ex, em reforencl~
ao meu !Jrocedtmonto,
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S. Ex. nindn di'·'" quo eu havia rompillo nqucl!o, veio á el!a pnm fruir umn mlssilo
com ns tt'ndic.;1ies mona.l'rhlcns quundo accci~ do gosos o hem rr.munernd.n.
tei n mls!!fio de que so occupou.
Devo dize1·, quo 80 mo déssom n. cscolh~:~r
E' nn.turnl CJUC f~:->l'o discu1·so ti('ja publicado ilns tluas commissú<!s, n. quo ncceita.rio. de
na lntr·grn. o me ilô rntfio lllargoin PILra. J'Ca rnc·lhol' ~n·ndo, serin c~Ht quo teve aquello
spomlendo n. <•St(l juizo oLservnr minha p!L· Chefe de Esquadr11 po1•que osslm daria mais
lavra compromet.tl~n hn. muito tempo· do uma. vez Jl!•ova do que, o progrnmmn. devido.
dizer ao Sllnndo, de onrlc vim onde mo ~cho olllcial n que me impuz, desde que a rnziio
o pnraondu tenciono !.<eguir. '
guia-mo Oti passos, e depois de ter adquirido
Eu vim, é certo, rlo govf'rno monarchico e uma· tal ou qual posiçilo na classe militar, e
no raiar o 15 de novembro de 1880 ern ~ir com interferencil• no serviço que lhe é pe·
nistro. o Secretario de listado do ;:overno mo· culinr, o se reduz, á obediencia da lei. no
narcluco, com os rosponsnbilldndes mornl o respeito ils aut01•idndcs constituidas agindo
legal, que hoje não conhccnm os Sooreln.rios dentro de suas raias e manutenção da ordem,
de estado do Presidente da Republica
-era observado.
N11o era dado a um homem do a'omcnos Obse••vando·o á risca havia do combater
honro., com rtevores importnntos contrnhidos pela legalidade, desculpem" immodest1a, com
p~ra com o Palz. obrigado il obsorvnncia dos muito mais desprendimento •lo interesse InJms, tornn.r·He ímpassivcl, indiffcrento nos dividual, e com nut.i~ discernimento, ftnnlsuccesso~ que se dc~tlobrnrnm sem bandeira mentc com melhor vnntngem para nossnPn.·
politica !lcsenrolnda claramente c que apenas trin., jó. tüo desconceitundn no exterior.
doftnlnm uma revolta de quarteis.
Eu nii.o consentiria de certo senhores, ainda
Q!lnlquer quo_fos•o o ~idadilo que se ochas•e mesmo na embriaguez dos prazeres da Victocnl.uo na s1tunçuo espec101 cm que me vi com ria. que um unico cidadão brnziieiro ou esa responsnbilidarle legnl e moral de um alto trangcii·o fosse sacrificado, com o:lfensn. da.
cargo politico o ndministrativo, enfrentando lei, e. mais do que da lei da Constituição da
essa revolta, tendo ainda qno ligeiros laivos Republica e da humanidade.
de bonra nilo deixaria de cumprir o seu de
Eu Jilt•ia com que todos quantos se tivesvel', como eu julgo que cumpri o meu.
sem envolvido no neto criminoso, e desabe- .
Houvesse sido bem de>dobrada a bondeirn decesscm ú. autoridade constituída e infrin· '
da Republica, neste momento solomne, em ~issem a lei, viessem res~onrle1• de conformi·
quo me enfrentei com o chefe da revolta mi· dade com el!a, pelos seus netos,
Iitur nos quarteis, ou procederia do mesmo Eu nilo teria dndo occasiilo como deu o
modo.
Almirante do Congresso a que n Franca, com
A po;•içiío que occupava, nilo me dava Jogar o sou enorme poder viesse exigir do Governo
a. sogmr o.s mapirnções de minha. o.lmn ; o broziieiro, nfio só inrlemnisuções elevadas,
apenas, a obedecer o que minha cabeça me como ainda mais proscguimonto que levasimpunha como dever de momento.
sem a serem punidas as altas autoridades,
S. Ex. com a critillll que quiz fazer ao Mi· que em um momento Infeliz tomaram a renistro de 15 de novembro do 1880, ao occcitar sponsnbilldnde de assassinatos de cidadãos
em fevereiro do 1804, a miosilo ii China, nada l'rancezes, determinados por agente do Poder
colheu contra esse cidndilo.
Publico.
Foi infeliz.
Basto., Sr. Presidente, sómente este facto
A confrontaçilo que pretendia fazer dos para que da compai'I'Ção dos actos dos doi8
sentimento; do actual Almirante do Congresso, officines de marinha citados pelo distincto reo entilo Chefe de Esquadra rcfot•modo sr. Je· presentante do Estado do Espit·ltoSanto dedu·
ronymo Gonçalves ao voltor no servi<'o da zir·se que monos bem veio no conchego daRe·
Republica e dos que me dominava quando ac· publica oquelio que foi oausa de representan·
ceitel aquel111 missão nilo me parece que possr1 tos diplomaticos f11zorsm pcrlldos no Governo
do modo algum ser para elle, muis tllgno de com intento do no; obri~nt• a ser humilha·
louvor.
dos: c S.Ex.sahiu-so mal. S. Ex.nilo pensava
O hom·ado representante do Estado do ERpi- seguramente que o honrado Ministro das l~e
rito Santo,pa1·ece que nchu gr11ndo diiTarença laçúcs Exteriores •el'la cnpnz do occultnr a
no procrdimento desses Gonoracs da Armada, verdade das occurJ•encins dessa missilo para
ambos então t•elbrmados, qunudo um IL o ngrador ainda qunndo .i•\ se bouve>se o
convite instanto acceito.v11 a missão China, mesmo Ministro munilestado em meu abono
e o outro tumbem n convite nccoitava os no relatorio que dirigia no Presidente daRe·
encar~oa do oppnr-se militarmente no tri- publica em Mola deste anno; Jogo ai'ÓS aaber.
umpho da revolta de O do setembro do 1803. tur~ do Congresso.
Jstó dis>o S. Ex., como que rebaixando o Eu desejo, não como uma satisfação indi·procedimento do outro: osto, vinha ll. Repu· vidual, mns pllJ'n que no futuro, quando bou·
blica, para expôt• " su11 vid11, 110 passo que vcsscm desnpJ>nrecido os cidlidilos que boje
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o Sa•. Rego JUello-Sr. Presidente,
pelo sr. Torquato Moroirn, do segui•1n il.s
o honrado Senado!' por Alngtjns, quando hn.
ob,orvuçúos que tenho feito.
Tudo isto nilo devo desintoro.ssnr tn.mbem o pouco dirigia " palavra no Scnn•lo, pa·
Sennrio, por nl!eetarom, "'' !nfoJ•maçües ro· reco·mo que a pretexto de uma cartn. pub!lcndn no Jm·nal do Dra;il (digo me parece por
queridas, a um do ~eus membros.
que niio estive pl'Csente), disse que ou, na
Vou terminar, seguro flo que o honrado qualidade
de 1lembro d" Comml•silo de FiPresidente da Mosn deferirá o meu deseJo de
l'ecuscí .. me tL ILSSignar o p~trecor sobro
ver em seguida a estas considerações a tran· uanQ·IS
orçamento da <irspeZi\ do Ministerio dll Fa·
•crlpçi•o dos documentos oll!claos a quo a\ludi 0zenda
quo •e nch~ publlca<1o em "'!la folha
dirigidos a Camnra dos Srs. Dcpntados.
dinria. O nobre Senador, porém, nao me~·
Creio que nilo ó ner.essn.riu J'cquerimento cionou ns razões que occorreram para eu deJescrlpto.
xn.r de o.sstg:no.r o parecer.
O Sn. PnmsrnEN.TE-Bastn verbal.
o Sll. LJOITE E: O!T!crc,\-Nilo haYia ncccs·
sidnde.
0 Sn. COSTA AZE\'EDO-R310.
Como vão taos documontos nos Annacs,
o SR. Rr.ao MErJ,o-llu quero Ynrrer a
nada mais direi, mas aproveito a occnsil<o minha tcslllda ~ dil·mo !lr.ença.
para agmr1ecer com nbnnrluncia cl'nlmn. no
Reiutor da Commissiio do Finanças, o
honrado Ministro dn.s Rolnç<ics Exteriores nobre Senador elaborou o parecer a que me
Sr. Conselheiro Dr. Curtos A ugu>to de Car- refiro e só mente depois de concluir o seu tra·
valho a declarncilo do que as negocinçües,que bailio' submctteu-o ít apreciação dos mais
felizmente v•io em ·bom caminho, com o go- Membros da Commissilo.
verno Japonez multo devem nos csnn·ços que succodeu que duas o tres vozes em <IUO IL
perante o nctun.l governo cmproguei, convi- Cí>mrni~silo se reuniu para fazer o exame do
âando s. Ex. a lôr n. voiumo•a corrospondan· pn.rocm•, nilo estiveram pre~ontes todos os
ela com quo, qunsi dln.l'in.mente, ou mo impuz seua out mbras, lil.ltrwdo ora. uns. orn. outro~.
o dever de dirigir a opinifio <lo Governo do NJ>. ultima. reumi\o dn. Commissi\o eu o o il·
entilo, acerca da materln.; opiniíio que, infe- lustre Senndor pelo R•o Grande do Sul, q1!e
lizmente, esteve sempre transvi~rla fio inter- tambom taz parte de!la, o cujo nome peço hesso •lo Brazll.
cone~ par~ <lcclinnr, o Sr. Ur. Ramiro Bar.
Fazer rnnis rio que fiz, quando nessa cor- ce!Jos, dissentimos quanto a alguns pontos
respondencia cu me confessava impertinente, desse parecer. Nada se resolv~u n~ occnsiiio,
pedindo ao Governo que desculpas.•• e.•sa ln- Depois, som que a Commu•;<ao tJVcsse tosistenoia, quo não orn. el\'oito •lo doscon•ide· mado a respeito uma resolucuo •••
raçtio, mns producto de convlcr,.Ues n.rraígnO S(t, l"EITE E OrT!CICA-Nilo ó exacto hou.
dns do que o Govorno ia em mào caminho, Ye rcun\ilo, o nessa reuniiio houve de!lborn~
seria. lmpossivcl,
çiio flUe foí acceitu.
Tendo nccedído no mou pedido o Governo
actuai, chamando a si toda esta corrcspon· o sn. Rr.oo MELT"O - Por•1oo-me o nobre
dencia, ostudando·n de modo devido, r.onvcn· Senador, ou sou incapaz do proferir unrn
ceU·•e do que l'calmente corriil·lho o •levar inexnctidiio.
de, sem perda do tempo, provocar as relnçücs o sn. LEITE E Orrrorc.< - Ncro ó porque
com o lmperio do Japilo: e re!lzmente ficamos quoi ra faltnt· a verdade, ó porque nüo tem cosv.bendo por quanto ndeantou s. 1\x. que nheclmento dos factos.
seguem essas relações o melhor caminho; e ó 0 S1~. REOO MRLLO - Sm•á falta do infar·
occaslilo de congratular-me com os possuido- mações.
res do grnndoa reg!ües ngr!eola.•. por e.•to.
esperança de melhores dias, desrte quando, O Sn. LF.!Tll!l OtTTOtO,\-Ma& o nobre Sena·
feito o tratado com o .Jap,io, so dirijam com· dnr niio pótlo nogar que houve reunião do.
panhias bem informadas áquellas regiões para Com missão,
trazer os braços de quo careçamos.
O Sn. Rr.oo M~tLO.:... Niio estou ne·
gnndo. estou dizendo e o nobre Sonndor nii.o
Nada mais por esta oceasiilo.
Annuncínda a votaçilo fiO requerimento mo contestará, qno só assisti 11 ctua• reun!iles
verbal do Sr. Costa Asovodo e voJ•iliCllndo·so dll comml>Silo depois de elaborado o plll'ccot·,
nilo haver mais numero para votal'-So, pro- n•io me Contestará lllrid" quo nessa~ duas
~de-se li chal!lnda doa Srs, Senadores que reuniões nad~ de posltiyo.~e t'eSQlveu quan\Q

,.
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no parecer; niio mo contcstp.r!\ nindn que na
ultimo. renniiio n qne us~lsti com o nob1•0 Se·
nn.·'or n Sr. Rn.miro Barcello.-o, nós Jevnnl{tmos duviclus C]unnto a c1•rtos ropicos tio pn·
rocer ; nito mo contestara nlndn que rlopois
di•to não assisti a mais nenhuma reunião diL
Com missão.
OSn. LEITE E0ITICICA-Maa houve reunião·
0 SR. ltEOO MELLO - Niio catou habilitado
para dlzor si houve ou não.
O Sn. LEITE E OtTICICA- Tnnto houve que
n. Commissãu reunido. nsslgnou o parecer.
O Sn. REco MEt,J.O- Depois da ultima
reuni11o n. que ns:;istf, V, Ex. dirigia-se a
mim nes!n bancada e nprescntou·mo o pai'O·
cer para. 1\SRignn.r.
O Sn. LF.ITE E OtTICtcA- Jti assignn~o pela
Comml•siio reunida,
O Sn. Rtwo MEr.to - Nilo sai se estO.vn
reunida. O S1·. Ramil·o Bntccllos tombem
fuz parte da Commissilo e não esteve presento.
O Sn. Ll~ITE E OtTICtc,\ -A p1•imeirn reu·
niiio V. 1\x, e o Sr. Ramiro Bnrcellos nüo n<·
slstirnm, mus na •egunda, tive o trnbolho de
ler o parecer pnra V. Exs. ouvirem, e até
corri~ti dive!'Sos topicos de uccordo
com

ti vos quo jusi.Jncavam a minha recusa, c deli os
ou vim intclfro.r no Senntlo.
N1lo nR~ignei o pn.r cl:'r, porque, tendo-se
levnntndo duvidas <lo minha pnl'te e da do
nobre Senudor pelo Rio Grnndo ~o Sul, sobre
cortas JlOUto~, csl~s niiO fo1·nm WOdifiC_!ldOS.
DepOis di>tio, nua hou l'e m:o Is reunluo dn
comrnfssúo, no menos que nós soube~semos.
OS~t. PRESID~~TE-Davo obsorvar no nobre
Senador que a hora do expediente esth ter·
mino.•ln.
O Sn. REGO MELT.o- As minlms explicações estiio dadns. Eu só queria Inteirar ao
Senado das razões pelas quaes deixei do ns·
signn.r o pn.1·ecer; o, dada.s est11.S explJCnçõeP,
quo são a. expressiio exacta. do que se po.ssou,
sento·me.
o liilr. naml•·o DnrcclloM-POÇO
a palavra pura uma explicnçüo.
O SR. PRF.SIDE:>m;-Niio posso dar a pnln·
vra ao nobre Senador porquo a )lora do expe·
di ente estil finda:

genciu, o n Commis-;üo reuniu ..se out1·a vez.

que se encer1•n sf1m debate os n.rts. 1. 11 2."3.

ORDEM DO DIA

Não ha\'endn numero Jognl parn. voatr·so
V. Exs.
continua adiada a votnçliodas materias en·
O SR. R>:co MEr.r.o -Mas não for~tm todos. cerradas.
_
O Sn. LEITE E OtTJCICA-Houvo uma dlver. Entram successivn.mento em 2 1 diF:cUsf:uo11

0 SR. REGO MELLO- Não estivo presente
V. Ex. niio mo convidou.
'
O Sn. LEITE E On·ICtcJo.- Niio convidei ! !
O Sll. REGO MEL!,o-Não convidou.
0 SR., LEITE E 0IT!CICA-0h !
O Sn. Do>u:'o'oos VtcE~TE- Eis o ponto
p~incipnl.

O Sn. Rimo Mm.r.o-Oh I Nüo convidou !
Diz! • eu que, uepois da segunda reunlllo dn
r.ommissiio, a qual eu assiRti, mlo temia Hhi
sido rasolvidiLS as duvid~ts, oppostns por mim
e pelo nobre Senodoi· pelo IUo GJ•ilnde. no
dia. seguinte, on em outro, o nobre Seundor
por Alagôas dirigiu-se i\ minha bnncada, e
u.preoenton-me o pnrecor para eu assign11r.
Respondi-lhe que, sem ouvir o Sr. senador
Ramiro Bnrcello•, e accordarmos nas modifica·
ções que devlu.m sor feitas, eu nilo nasigno.1·in.
Depoitl 1 cr01u que no mesmo dia, um cm(JI'e~
grado da Cusa n;•resentou-me o p·•recor.
Rc~pondi·lhe que logo asal:;tnaria. Nuncn
mais vl o p1rccol', nunc.\. mais mo foi apre~
sentado.
E•tas siio as r112ües, SI•. Presidente, porque
deixei de assignu1• o po.rocOI'.
O nobr·e SanadO!'. dizendo que recusei nssl·
Bllal·o, disso n verdade, mas niio doq os moB•R•~Q V,

Vl

dn proposição da cnmara dos Deputados n.20
de 1805, quo pro,·og-11. por Uous annos o p~n.~.o
conccdlclo a Esl.rndn j,, Fe1·ro LeopP!dma,
cnmo co;t'ionnriu. da Estrada de FPrro de Sn.nto
Eduar•do no Cnchoeil·o de Jtnpemerim, pnrn a
conclusiio das obras da Jinl1a entre estes dous

pontos.
A votnç[o flcn ndinrla por falta do quorum.
Srg-ue.so c-m I" diflcussiio. que se enc(H'ra
Rem debate, o p1•ojecto do S<·nndo n. 58, de
IR05, q11e declara pertencer no Estado de
Pernambuco os_proprios noclonu~s nelle ex·
istentes no temvo d11 promulguçltO diL Con·
stltulçiio Federal.
O Sr. Presidente declara que comqunnto
conste da ultima listn da porta o com~are·
cimento de mais 4 Sra. SenadoreP, contmua
n. nito haver numero PJLra votnr-.se por isso
que j1\ se retirnl'am d;versos dos que rospon·
dernrn li. cbo.mnda..
Fica.portanto,adladn n votnçiio do projecto·
Sí'guc-se em Jn discussão o projocto do Senado n. 57, rio 1~95, que dlspoe que o Go·.
vcrno Frderu.l, reconhecendo u. logitlmidnde
do Senado do Estnuo d~ Bal!ia, fm•mado paios
dous terços subsistentes dopois de lindo. ~ bi·
anulo legislativo do 1803 e 18D·l, garuntll'lt ua
mesmo o livre e pleno exerciclo do suns fl!O•
çiles.

.
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O Ma•. liil<lverlno Vlelrn pronun· uros dllll duns c.-as legislativas para que
~ao

eleitos os cnndltltltos.
OSenndo Fculr.r:tl nfw tem do modo nlgnm
O lila•. Vh•gllio nnnuudo- N•1n o direito de ve••incnr os poderos rio, ropre·
ó 1nonor o constrangimento do ornUar cm sentuntes do scnndo 1ln. Bahin.; tem o diJ•rdto
entrai' na dlscu,são désta mnterin, do quo qunndo multo de dizer sobre a constituclono·
aquelle que d clnrou sentir o iii usti'e HOnndOI' lidadO dos factos qii<'S\lOUUdOS.
Po!IL constituição da BILilio, como, pela da
pelo seu estudo, que o precedeu nn trihunn.
Ropubiicn,o
senndo ó tão permanente, em bom
E, po1• mais que S. l!:x. quoira plli'ccei' ''"'·
apaixnnn.1To c acoimnr o orndor de pn.lx1lo •·cpl'llSeot.nrlo por dous t.erços no lntel'Vulio
neste ns~umpto~ fStá. persuadido 1 e crô rtlln entre ns legislaturas, quanto é o gover·nador
todo o Senado o cstarli, do que a invm·'a é do esl.ado durante sou i)Uatrlennio.
que é vordadcfru.. Muito mnls pnlxiio e mola Esta. Ocondir;ãoossent~ltlldn. nossa (Cderação;
velJCmcncla manifesta S. Ex. do quo o niio ha tempo algum em que um podct• niio
humildo orador que agora occupa a tribuna. soja representndo ou se,ilL dis,olvido.
Entre nós nii.o se dó. como. vcrbi [lratia., no.
O SR. S~VI~RINO V!EIRA-Niio apoiado.
Bclgica, em que póde o rei d!soolvef niio só a
0 Sn. VIRGILIO DA~fAslo-Podia o oradur e~•m11rn dos deputados como o propr1o senado,
dispensar-se de tomar a palavra para justifi· se nssfm entender.
caro seu projecto. pm·quanto o nobre senador To•los os nossos poderes constltucionaes
pelo seu estado, tklto de argumentos <olidos toem representação permanente.
O Poder LegisltLtívo tem como nucleo per.
para combatei-o, serviu-se de um hnbil
recurso de advogado cmerlto, que S. Ex. é .•• manonto dou a terços do sen~do e ~sslm snbsls·
te sempre, ainda quando os l'epresentnntes
0 SR. SEVERINO VIEIRA-V. Ex. tem embo· da
Gamara dos Deputados tenham aoaba~o
ca.d ura pnsa isso.
sen mnnrlnto ou o torço dos sontulores mn1s
O Sn. Vmaltlo DA>IAS!O... deslocando a antigos.
quest1io do terreno em que devia couocnl·a,
Isto ó o que o proJecto do orador pede qne
substituindo-a por outra, que não póde ab$o- sojl\ mantido ; mas esmo cxecutnl-o, quando
Juu.monte ser trazida a deunto, e muito decretado 1 Seril preciso recorre!' à intcrven.
menos jnlgarli> pelos poderes federaes, nem o ç1lo federal directa 'I Não é preciSo.; oneces.
Senado, nem outro qualquer.
sn.rio apenas e simplesmente o segUinte :que
O projecto limita-se pura e simplesmente o j!Overno recon!Ie~a qne é constituciOnlLl a
ao seguinte: decretai' a manutençno de uma funcção daquellc nucleo permanente do se·
prescripçãu da lei oonstituclonnl da BaJiia, n~do, e quo di~a-lhes, a elles e a todos a
cuja garantia ó prometti•'a pelo art. 63 rlo quem intAlressar : «podem tuncclonar confornosso estatuto constitucional, sob n sancção me '" suas attribuições, escrlptns na constlimplicitn, j1\ se võ, do nrt. o·• da mesma con• tuiçíio do sou Estudo, a qual é mantirla e do·
stitulçiio,
fendida pelo podar federal,
Esta disposição constltuciOJml é a quo coo• En\1•e eS>a• funcções está a <lo reconhecestltue o senado da Bnhia com certo numero relU ollcs os eleitos pora completoi't•m o seu
de sena•lores, 21, renovava! p:lo terço bien· q11orum isto é, niío ElO os quo o foram pelo
nalmente.
terço q'ue falta constltucíonahncnte para
O 811. S~VEl\lNO VmmA-lsto é o que o pro. constituii·O, como os votados para outra
vaga que exi•ta.
jecto de v. Ex. ataca.
para gar·antii·OS nesta e nas out~as suos
O Sn. V!RGIL!a DurAS! O- E' exactamente funcçõcs. si accnso nl}o!UCm, ou nutor1dado ou
o contrario. E. sendo assim. o projecto mnnd11 pnrtícuh•r, qulzer. nttento.r contra es•e desconsideror como manutcnl•los nas suo• func- empenho constituc10nol; si nlgucm qmzer
ções os dous terços sub;istentes constitnclo· desrespeitai-ao, oppondo.se ao livre ox~rciclo
nalmente,
da missiio que lhes confiou o P?VO do hstndo
D•pols de fiudo o ultimo biennio, procedeU· da Babla pelo tempo consdltuc10nal rios seus
se 1t eleiciio para renovação do terço, cujos mandatos, o governo federal mnntol-os·hn.
com ciTei to, no coso flgui·ndo haveria attenpoderes devem ser apurados pelos dous terços,
o que é conforme com rllsposlçiio constituciO· tndo contra o. ordem publica e tal t\ o ca•o em
que a fntcrvcnçilo do Poder Executivo Feclel'l\\
na!, quer do estado, quer ferleml.
é ~!ara e mnntfest& · e tcm.se leito sempre.
O projecto em discussão n~da tem que vôr Eis aqui, pois, . cm que consiste o projecto,
com a questiio a que S. Ex. soccorreu-se, Impugnado pelo seu nobre collega de repre·
da voriflcoçiio dos poderes dos eleitos, quer
.
.
ptLI'a o senado, quer p!Lra acamara dos dopn- aen taçií.o.
U>dos da Bahia. Esta outra questão é de Niio foi, portanto, slnito por uma h~bllis.
vcrl!lC~Lçilo de poderes, que se~ pelos mem- slma evoluçf•o de advog~do, que .s. Ex, velo

ciou um ,Hscur.~~o, quo

pulJlicn.romo~

1lopois.
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fazer um discurso muito longo, muito bem
feito, não ha duvl•la, porém, perrnitta que
lhe diga, roulto artiflclnsamente preparado
na mais capciosa argumentação
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elfelto se deu osso eleição, ou si no contrnrio,
foi ferida n Constituição Federai e a do Estado, tonrlo lu.vldo, por exemplo (o quo jú.
serirL umn. enormidade) nomeação dos mem-

O Sn. SEVEni:-;o VnmtA-Nt1o ho. tnl ; niio hr·os do Poder L•g•slativo por neto do Exvim preparndo, l'ui ap11nhado de s01·prcza. ecutivo; em um cuso destes, sim, porq,ue
O Sn. VmoiLIO DAMAZIO- Mas nem er11 então, repito, a Constituiçilo Fedel'al terin.

mister preparar·se: assim como ha orndorcs
e poetas que nem •empre estüo promptos ou
de veia a l'llzerem discursos ou poesias, ni·
jlUns ha, e srro os melhores, que sem pro estão
dispostos parn essas cousas.
Creio muito, diz o orndor, nessas di,posi·
ções congenitas paro. o desempenho de qualquer l'uncçiio.
Ho. pessoas que nascem paro. advogo.•los,
que jiL nascem com nquelies dons quo tor·
nam os ndvoga•los mais agradaveis e serlu·
ctorcs, isto é, o torem, de pequenos, o. bo~so.
da argumentação be11a no. fórma e na apparencio. solida, mas s•1 bstanciaimen te el vnda
de uma qualidade que poder·se-hia tomar por um vicio, de morem de ••• não cha·
· marci tricns, mn.s rpcursoB forenses, c:ujo us"
e abuso fez com que nlguem, querendo fazer
espirita, dissesse, como jiL tive occa.•iiio de
ouv1r, que a d11ferença entre o medico e o
advogndo es1ó. em que os medicas süo destinados a endireitar os tOJ·tos, e os advogn:los
a entortarem os direitos.
O Sn. SÉVERINo VIEIRA - V. Ex. é medico.
O Sn. VIRGJLIO DAliiAZIO -O nobre senador ••.
. 0 Sn, SEVERI:'IO VIEIRA - Ainrla bem que
.IIL aqui reconheceram que V. Ex. tinha em'bocadura para o direito.
0 Sn. V!RGILIO DAIIAZJO.,, começou o
seu discurso declarando que toria acceitado
o projecto, si elio ti vesso sido coilocndo em
outro terreno, ou si niio fosse a lnconstltucio·
nalidade do mesmo projecto. C1·eio que foi
i~ to.
Quanto ll. coiiocaçiio em outro terreno, em
que S. ilx. podia acceltar o pro.lecto, disse
S. Ex. que acceitaria. o alvitre cfe mandarmos vir as actas da eleição afim de aqui
l'llzer-se a apuração do terço senatoi•iai.
Mas quanto a isto, declara o ora•lor a
S. Ex. que não se trata do terço a apurar,
mas sim ~os dous te1•ços, de senadores que jll.
l'uncelonam ha dons e ha quatro nnnos; mas
si disso se tratasse, nada podiamos cunstitucionaimonto lazer; pois o Senado Federai nüo
póde avocar a si a veriflcaçiio de podares do
uma corporação estadual ; absolutamente,
não pódo.
O Senado Federal, ou antes, o Congresso
póde verlflca.r, tratando·se da elciÇl1o do um
poder constitucional do um Estado, si com

sido calenda aos pés logo r.o seu primeiro artigo, onde se consagra a adopção do rcgimen
reproocntativo.
O Senado Federai, pois, e a Gamara dos
Deputados, só podem avoca.I' a si attribuiçõcs
desta ordem para defender, mantei' ou des~g
gravar a mesma Constituição da Republica
contra a qual attentem os estados.
Mas, fóra di~to, nós, Senado ou Camara,
niio temos competencia.
o orador ncceitaria plenamente e de muito
bom grado o alvitre do nobre sonarlor, niio
só porque desejaria ser-lhe ngradnvei, como
tombem porque quer que S. Ex. se convença
de que o ,;eu desejo é sómente de sustentar a
verdade.
Acceitaria, si de si dependesse, perfeitamente o alvitre; apenas acha que eiie é impossivel de sei' renlisado, porque niio temos
com potencia para tal.
0 S!t. SEVERINO VIEIRA-Então esta COm•
potencia existe ou niio exiete. Ou existe e
elia niio póde deixar de chegar até alJi, ou
não existe.
O Sn. VJROILIO DAI!AZio-Quanto á incon- .
stitucjonulld11de do projecto, pergunta·lbe
S. Ex. qual a •lisposiçiio constitucional feri!'~~:,
I'

..

pelo que Sie deu na Bahia.
•, :·. "':....,_ ..
A J"espo,ta é facil. Foi a disposição que i\:llz~·.-,
que o sena•lo compor-se-ha de 21 membrt;Js, . ~::.

renovado biennalmente pelo terço.
\ . •. ·
Portnnto, depois da renova~ão do biennio· ·
legislativo de 1~93 a 1804, o senado sub· · :.
slstente é o dos dous terços.
·- __:[,
0 S11, SEVERINO VIEIRA-O senado actual•
mente esta completo.
0 Sn. VJRGILIO DAI!AZIO-Mas eu ni!o pre·
ciso repetir, exclama o orador, o queja tenho
dito nqul duas ou tres vezes. S. Ex. nüo
contesta os factos que aqui expuz; mas simplesmente diz que havia ilire1to da parte do
seus amigos de fuzerem o que fizeram I
Pois então repetirei mais uma vez: o se·
nado da Bahla lnstallou-se em março, composto dos dous tercos,e assim continuou l'unc·
cionnndo; mas desde os primeiros dias até 22
de abril nenhum dos quatro membros, depois
dissidentes, se negou a tomar pnrte nos trn·
balbos ras sessões; o Sr. Luiz Vinnna, foi o
primeiro que a urna designou pnra fuzet•
parte da commlsoiio de veritlcnção de poderes .
âos votados para o terço, o que S. Ex. accol·
tau, e com essa commlssüo trabalhou até ~
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npresentncito dn part'cor. Apresontando-so o
·•·
- concDrí Inva
parecer, S. E'x. uiSse
que nao
com eU o •••
O Srt. Smnm:-;o VIRrrtA-Eileniloespornvn
que cs amigos de V. Ex. prooedo<~em como
procederam.
O SR. Vmarr.ro OAMAzzo-Mns neste mPsmo
dht, note S. Ex., em quo dissf' que niio ostn.va
do nccordo com o parecer, niio apresentou o
outro em sopnrntlo, que nlnguom snbla que
já trazia cornsigo,
Pois bem; no dia. seguinte ot'l\ de esporar
quo otrerecesse es~e parecer p:l.l'n. ser discutido
em commissito e suumottido i1 votação do senado,
O SR, Sr.vErtl:-10 VmmA-PerdOe-me V, Ex.,
não se tinha aintla ln.Vr'ldo pnrecor qun.ndo o
Sr. LlliZ Vianun. destacou-se da commis~ão.
0 Srt. VIRGILIO DAMAZIO-Enllio S. Ex. ha
de permittii· no orador, que nlonguo ma•s a
exposição.
Pelo regimento do senrulo da B•h ia, fltz.se
um relataria do. n.purnc;.io o o p:•recer e 11
conclusão do reln.toJ•io, cm bortt. orn neto separado.
Com esse relatorloniioconcm·dou o Sr. Luiz
Vin.nna, mas o parecer tbi upresent:ltlo li. commissão por quntN de seu• cinco memb1•os.
O SR. SEVERINO Vmuu-l'l!o fez protesto.
0 SR, VIRG!I,IO DA~IA'IO-Fez protesto,
mas o prote,to de um membro, em mi .oria,
· dQ umn commlssão ó votu.do perante a. corpo·
a qu~. p~rtenccm o p!'otestante o o
~·e , CD do. COfllffiiSSlJ.O,
.Ora, supponha-so, attenrl•L o nobre senadcr,
qi:m no nnno p:·oximo vlndoul'O proce· 1e sn it
....-eleição para a ronoVIIQtO do terr;o do Srnado
: Fedm•al IJ ns éleicõcs n s Estado:\ correm
entre os partido• de fórma tiLI ~ue par11nqui
vem representantes ou CllOdidntos de um e
de outro, que mutmunento contes.nm n res·
pecti•a
legitimidade de eleir,iio, o ~ue houve
[l I .
nn n ua.
Pergunta o orador: •~ró. licito IÍ parte do
Senado que constitua a mlnorln em I'Cinçii.o
aos dous terços, por menor que s•·jn a <liJTerou<;a entre maioria e minoria, apenas de um
voto (quonto mais ~uotJ•o cJntra nove) sepa.rnr-se e ir runcciona.rem um. ~alli.o qunlque_r
do proprio scn ulo ou mesmo lo n do seu o· 11fioio (não ó olrmimstancia substanci•ll. fllze1•
a •u \ verlt!cação de podeJ•eo o proohtmar o
seu terço, dei.tando de parte o J•e,to, Isto ó, a
D\fl.ioria elo Sena o, cJntiu'1n. no conscmsn que
teniJIL do Executivo o na garantia da força
o.rmndn?
·
Pois tbl oxnctnmonte a mesfl)a cou•n o ~uo
se passou na Babla,
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A passar como l'egnlnJ• o licito oquo se dou
hí, pó<le·se vm• no Senndo Fodomt 11 mesma
COIII!IL,
p,,••untn. ainda: ha direito dõ fitzol-o? O
quo pÓ le 11nr e; to dh•eit.o 1 A Injustiça ma·
nlillsta, diz o nobt•e senador, dnquelles a.
quem incumbia n. vo:-itlcnçno dos poderes.
Acceitarit n. aR:;o,·cr:u;ão do nobJ•o pr('~pi
nnnte do ~ue havia l:t'ando, clamnro-a <njustiçn. da commis:;;iio; mns ncceitul-o--htt
sómente por grnçn •'o nrgumentm•, porque
não recouhece a verda,Jo dn proposiç1io.
Acceit.emos que n mnlnrla era iu,iustn in ..
clusi\•encornrnlssn.o, da qual qun.tr·o membros
ru!c)rde.; apresentaram reln.torlo o parecer
r('conhcccndo, do~ oito rnnis votndos, dous 1lo
pn.rtido •'o nobre Scnndot• o F:oifii 10s ou_tr~s;
ndmitinmol-o, foi umn inif]nhlw 1e, um1L m,JUR·
tiçnclamoro~n.. mas per untn, J1lLI'tL quem nppellar neste caso 1 Quem ó competente
pura. vcriflciLciio do poderes do COf'po Jogisln!.lvo 1 E' esr.o mesmo corpo. Qual o voto
dominante? nove sm· o dn. mnim•ilt. Qual o
recurso contra c•rros uu injust.içn.s dcst1L?
Nenhum ab:.;olutn.rncnto,o IL l'UZ1i.r. óNimplr-s:
todo!ô! os nltos pod,•t•es politícns sii.o ele igunl
ClLthegorhL, lmrmicos, mni1:1 lndopomlt'ntcs.
O SR. SEvERISO VmmA dt\ um aparto.
O Sn. Vmmuo D,\l'lu.sro - Pordôn, qun.l ó,
pm·"'tmta o orudor. o paiz lltHnocrnr.ico em
que"js~osodô? S,..,COU!J('QO um t:lln,qUO h/LO
nppe lo directo plll'IL o povo : é a SU!~sn. Mas
a~ rcflp05tns do povo nns Lrmrl:w_emcnJrto p-1 rn
n J'llnli ·RI,'iiO do Ji'c(uendwn sao exprcs~·ns.
não se presumem.
O SR. SEVEni"o Vn:mA dlt um npnrte.
O Sn. VfRGII.JO DA>IASIO - Então quol ó,
criterio p 1ra o noi.Jrt1 sennrJor nffirn1nr· QUI) o.
rn.z1io e~tnvn Cllffi IL minoriu. o quo, porttLnto,
foi direito o quu el111 tez ?
Em YordadAs menos c ntOR,taveis ~uo ~s
eJeitOI'flCS, ~{J depois do FOCU'O~ ~ !lliO lt lU!!•
torin e nü.o os cüntompornneo.~.pude consn gr 1r
como' ver•thuleir•ns ns doutrimLH expandidas
pehLs minorias, só u hlstt~ri!L muito depois do
sun morto pô ·e ~a.;.:-r'ILI' o gJ•a.nde norne do G~·
!I leu ; mas na ocoMiilo, e mais om m:Ltcrla
politica, ó preciso que a minoria submett"·so
pmticr1mente no voto dn. l!:miorlrt ombm·n 80b
proteslo: u ordem, n ru.?.llO ass!m o exl~cm •
Insiste o nobt•u sonndor em diZOI' que tillla
em nome do povodallt~hin, .~lns como ~hegou
a essa opin iilo 1 Com n. mosmu a.utoridnde o
melhoro; UI'gumentos sustenta o or>dor o
contrario.
Niio; a rnzilo n<io.pódo estar com S. Ex. e
o o1;ndor nüo recelni•ia o appollo no povo ªo
Estudo dn Bu.hiu, que .ni'io·npprovou, quo n~t~
u.pprovnrio. nunca o modo selvagem como fn1
ferida a Constltui9iio, terldns ns trndlçõos or·
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Conc~dido, porrlm, que na eleição do tei'ço
sonu torml so deram t'rn.urles, isto não influe
relativa.rnonto aos dous terços antigos do
Senado,
Aliás nú.o são mataria. nova. entre nós as
fraurles oleitor·aes, cuja l'"prossilo não ó facil
o ainda menos a provonçüo dollas.
Par!L Isto, todos os remedias empro•ndos
teem a emcacladopaliativos,estando o o~ador
convenclrlo de que o re!llodio unico e verdadeiro, cujo emprego se pórle e deve tentar ó
cuid~r da educação civica, da educnÇlio rno;a.l
e polttlca do povo~ Este ó um romodlo cujo
a maiol'in. que tonhrt pot• si o governo, como oiMto comploto nuo ó para os nossos dias
tove n. do senado t!n. Bn.hia. rounrL-so tlim mas isso não import11. Comecemos a empre:
do edincio <lo Sonudo, ou onde !Iro aprouver gtLl-o, aos poucos, mns com persovernuça:
e\ por suo. ttlta rocrençi'io multiplique-se l'L procu1·emos inspirar ao povo, &i novas ge!
vontnde, como JU. dou-se- ondo qun.tro om rações quo se torem succe,lendo, a idéa nrío
alguns minutos constitulrnm-so em rlozo? só do dever corno da utilidudo do cumprimento da Joi; que desde já "" menos se
0 811. SEVEll.l~O VIEIIt~ dá um ilpilrte. rcsai
vo tL crenc~. <lo que os poderes a quem
O SR. VmatLIO DHrAZ!O - Como prova mcumbe quer a. lcttura, quer o cumprimento
S. Ex. o que ainda repete, •que ora a d• lei cscripta, são Je ros e integras bast!Lnte
maioria do estado representada por essa mi- para. pugmu·em por sua fiel execução, apezn.r
noria?» Affirmar nií.oó provar; n. quom amr~ e a despeito de· qualquer interesse em conma incumbe n. provo., ó regra. do direito. trat·io.
O Sn. LEoror.no oE Bur.nuEs- Quem nega E' preciso que nos revoltemo; contra os
m;i.o~ ha.Pitos 11a politicagem, por cuja causa.
niio prova.
as
nossas melhoras leis nilo silo executrldas
0 Stt. SEVERINO Vm!R,\ d;i Utn aparto.
llolmento, mas som pro dofraudndas o sophis·
O SR. VtnatLJO IlAMAzro-s. Ex. confessa mndas conforme a convcnloncla. da occaslüo.
que houve fraudes oleltoraes, quer em um Comecemos, 1liz o orador, applicando ao
partiria quer em outro, comquanto procuro
vertente o romedio que t'ecommenda :
iltonuar a resport,abllidade 1laquelle a quo cilSO
legisl•dores,
cumpre-nos dar o exemplo de
pertence, dizendo que toram menores do que respeito t\s leis.
as praticadas pelos outros. Nego, mn.s nilo A Constituir;ão Federal organlsou o Senado .
entro ngorn. nesta inJagaçiLo. O que, porém, como um corpo permanente, posto que nilo
é verrlade é quo, ha. cerca de dous annos, o immovel, renovando-se pelo torço, mas conpartido de S. Ex. scindin·se em dous; um servanrlo"
tt•adiçilo, o.s praxes e o espirita
certo numero de sells co·religionnrios veio de corporil~ilo;
ó corno o nucleo do Poder Le·
reunir-se ao partido o. que o orador per· gisliltivo, roprosontndo
qualquor emer•
tencl!L, dando-se a fusão em um sô e o resto gonctil ao menos pot• sortsemdous
torces.
10. tlcou ; mas o que é o.lnrla. o. verdade é que
A
constituir;ão
da
Bahia
tem
o
mesmoprin·
todas essas t't•audos eloitoraes a que se rotot·o cipio, a mesma estructura i conservomal
.. as
S. Ex. tinharn sido toiros quando estavam nem serin.conveniento muda.l.. os o em todo
il!nda juntos o ct•a pador corno a hoje o par- caso, na. quo;tüo nctufilrnente submottida. noO
tido o. que pertencia o nobre senador, Essas Sena~lo, o nos:-o dil'oito como o nosso dever
fraudas, hoje rtcolrnadtlS por S. Ex., torinm consisto em des~lft•ontal-~ do attentado que
sido preparadas por aquelles que oram ontllo som·orum.
seus correllgional'ios.
Diz, porrlm, o nobre sennrlor que o alvitre
O Stt. SEVEtUNo Vmrn.\-As fraudes foram llPI'asentndo pelo projecto não da remodio a
feitas em la.t•ga esca.Ja para a eieiçilo es· cousa. algum~. porquo fuz-nos voltar no estadual.
tn,lo em que nos a.chavarnos no.s vosperas da
o sn... VÚtaU:.IO D,\M'AZJO-A questii.o nüu ó eleição.
do sol' larga. ou estreita a escala em que se Nlio ó ossa " verdade.
eommottiam netos ropt•ovados ; porque cm O llrojecto diz ~ue seri1 mantido e recomaioria •••·bi gratia do roubo, quorn rouba. nltoctdo como legitimo o senado batlnno for·
ou furta um objecto de mlnlmo valm• é ca.pnz mado pelos dous terços subsistentes depois
de furtar ou roubar outro que Villha multo do ultimo blennlo legislativo.
mais. Tonto faz datr!Ludar em dez como em Est~ claro quo, •ando assim, todos os netos
emanados desse senado, do accordo com a
mil ou um milhão.

doiras o ns pr,~tlcns bons e lega.es, sull.stitulclo.s por processos nnn.t•chlcos o subversivos !
Sim; si ó licito o qno ló. so foz, licito ~m·iL
rcpotll-o nos mois Estlluos e (por·que nilo 'I)
nmnnhü. podet•-sc-ha l'azor a mosmi1 cousu. no
solo do Sanado nacionaL
Corno crer m!Lis no valor dos preceitos
e>:arados na Constituição <la B.rhla ou em
qualqum• outra constituiçiío, mesmo a d:>.
ltepublico, a ser acceita a doutrina do nobre
senador !
Sim, para quo servem constituições, uma
vez que em CII!IO do dosaccordo ó llcito que
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constituição c com o seu regimento siio va- a le.mbrança de um congraçamento; eu, que
apezat• de tudo quanto possa ter de mllo como
lidos.
0 SR. LEOPOLDO DE l:IULIIÕES - Creio que O ar! versar! o, não nego, nunca negue! justiço. a
Sr. Zama jt\ propúz na outra camnra uma meus adversar!os, nem lhes recuso o. home·
nagem devida aos seus merecimentos, fui
nova oloiçiio.
procurar um ami~o meu, a quem allt\s niío
O Sit. VmGILIO DA~IAZIO - Niio propúz, posso ter por adversarlo, bem que hoje
nem me consta que disso tenha cogitado.
militemos em tlleiras diversas, o Dr. Paula
Como ó, alit\s que o Poder Leglslati vo Fe· Guimarães, fomos depois juntos procurar o
dernl havio.<le mandar proceder a umo. eieiçiio Sr. Severino VIeira, e lambem o Dr. Luiz
Vinnna, e parecia que ns cousas estavam
cm um estado 1
E' por este mo<lo desarrnzoado de entender bem encaminhadas.
o. Constituição, que se levanta tiio grande Os nossos bons desejos, porrim, abortaram
numero de oppostclonbtas í• intervençõo que graças 11. intranslgencia ou t\ mú. vontade
devo entender-se segundo o espirlto tedern- ou n fo.ltn de confiança de membros de ambos
os partidos.
tivo.
Na verdade nquolle modo de enlendor equi· 0 SR. LEOPOLDO DE BULUÕEs-E' preciso que
valeria a reduzir os estados a oimpl~s lutei· os partidos do estado se convençam da neceslados da fedemção, intervindo estfl o. propo- sidade de accôrtlos.
sito rle qualquer cousa. Não, senhores: não
é Isto que se deve querer, mas aponas a ga- '? SR. VIRGILIO DAliiAZIO - Quanto o. exorantia das constituições estaduaes, o respeito qmbll!dade do projecto em discu,.ão, que foi
o ultimo argumento do nobre senador .••
devido a suas prescripções.
A sua inviolabilidade constitue a verda- 0 SR. SEVERINO VIEIRA- Considerada O.
deira base do reRimen federati.vo, a tal ponto questão sob o ponto de vista cm que eu con·
que mesmo quando a constituição de um es· siderei·a.
tndo se afasta dos principias constitucionaes
da União, sendo a conformidade com elles a ·O SR. VIRGlLIO D.UIAZIO ••. ella ri incontes··
condição para a sua validude nos termos do tavel; e nü.o só o projecto ri exequível, como
art. 63 da Constituição Federal, a fe•leração ri a unlca. solução logica e constitucional da
por melo do seu Po<ler Legislativo niio tem questão, porque, uma vez reconhecida a
outro direito, sinão o de verificar e affirmar, legitimidade dos dous terços, estU. reconhecida
que bn neste ou naquelle pont~ transgressão a legitimidade dos actos dos mesmos dous
de tal ou tnl principio constitucional, ·e terços,
neste caso ó o proprio estado que procede a Contesta o nobre senador a verda•le do.
reforma do. sua constituição.
eleiçõo do terço do senado, apura<lo pelos
O SR. SEVERINO VIEIRA.- Mas pela theoria dous terços. Considerei por um momento,
de v. Ex., quando a constituição de um es- por amor da argumentação, que is~o seja
tado ror conculeada por um grupo de sena- exacto ; mas g~<id indo l
dores como os do partido de V. Ex., niio · se Uma vez dado o facto do reconhecimento
da n Intervenção.
pelosdous terços do senado, apuradores cona·
O SR. VIRGIL!O DAMAZIO- A constituição titucionaes do outro terço, alnrla quando se
da Babla foi conculcnda pelo grupo do sena- provasse que houvera mo.nll~sta injustiço.,
dores da minoria dos dous terços.
nessa apuração, elles os apurados, estilo reco·
nhecidos por quem para l"o tinha e tem o.
O SR. SEVEntNo VIEIRA dU. um aparte.
competenelo. constituclbnal; não -bo. para
O SR. LEoPOLDo DE BuL!lõEs- V. Ex. niío onde o.ppellar.
acha que esta questão seria resolvida pelo Esta ri a verdadeiro. doutrina; o orador
arbitramento ?
aprendeu-o. ha 30 annos e a suo. ousia.
o SR. VIRGILIO DAMAZIO- Isso agora niío Em 1866 fol eleito deputado provincial
póde mais ter Jogar. O arbitramento, ou pela opposlçiío, teve diploma, mas perdeu-o,
antes, um nccot•do foi lembrado por um e com a maxima iniquidade e aponas por um
outro partido, quando se Ia dar o reconheci· voto. Pois bem, prol.estou em um discurso e
monto dos poderes do terço, em março, nunca nada mais, porque injusto. ou niio, a sua ell·
porém, quanto aos dous terços incontestados mln~iio foi feita pelo poder competente~
e Incontestaveis.
E o mesmo .que .dHe quando uma sen•
o SR. SEVEI\INO VIEIRA- os amigos di( tenca ri proferida por tribunal de ulti.!llo. ln·
stancia, contra cuja decisão a lei nuo deu
V Ex n"o quizeram o accordo.
• • u
recurso. Uma. das . partes interessadas no
o Sn. VmGILIO DA~!AZIO- Nessa occasliio l'leito pódejulgar'selesada; mns nü.o resistir
eu, que confesso que tu! dos primeiros o. ter a execução da sent.ença irrecorrivel.
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Imagino agora o Senado, que, não a
O Sr. Pre,.ldente nomeia os
parto interessa• ln, contra a qual o plolt.o de- Srs. Senadores Severino Vieira e Laper,
cidiu-se, mas a minot·la vencida rio tribun••l, a~uelte pura substituir o Sr. Campos Saltes e
retira-se a parte o l"vrn. nova sentencn. om este o Sr . Mornos Barros.
sentido contrariot'L prolerlda pelo. maioria do;
Na•la muls havendo a trntnr o Sr. Presijulgadores.
dente designu. para ordem do dlo. do. scseiio
Fôra a11nar•chln .iu•liclnrla, a rlissotução do sogulnto :
poder• respectivo, não ó vordndo?

Votn.çfí.o cm 3~ discussito da proposiçilo da.
Pois cousa annlogn. foi o quo fizel•n.m no Camnra dos Deputados, n. 31, de 1895, que

sonn•lo da Bnhin os amigos do nobre sena· declara de livro escolha do Governo, além do
dor; a maioria dos dous terços julgou o outros cargos, que Já. o sii.o peln leglslnçõo cm
pleito da verificnçiio •lo poderes dos eleitos vigor, o. nomen.r;ão de directores do Tbesouro,
para. o torço renovado ; n. minoria., vencida Inspectores da Alfandega da Capital Federal
em fórmo. constitucional, em decisão inapp~:ol· o da Caixa da Amortização, director da Cnsa
Javcl, em vez lle conformar-se com ella., p.;r da ~!oeda, administrador da Imprensa Naciomais partidnrla e parcial que o. julgllSsem, nal e Dial"io O(ficiut o director da Rocobedo·

foi em reunião som lei, nem fórmu., tlgurnt' riu. ;

do maioria. l'!tzor nova verificação de pode-

res, pt•oct•ear novo sonndo, isto .l, um simullloro do duplicata do unico senado, do aonado da constituição.
O Sn. SEVERINO Vmm.1. dá um aparte.
0 SR. VIROILIO DA~IASIO-Não; não ha oppeltnçiio nenhuma. A constituição do estado
da Bn.hia, assim como a. Constituição Feder•n!,
como j1\ o disso o todos o sabem, estabelece
que os poderes süo iguaos e independentes
entre si, não é licito recorrer do Poder
Legislativo om funcçiio de sua competencla para o Executivo, nem do Executivo para
o Judiciaria; ainda menos ~ppellar da maio·
ria de um ramo do Poder Legislativo para a
minor!~ do mesmo rnmo.
Plenamente justificado, port~nto, está o
projecto que o orudor offereceu ti. conaidora·
ção do Congresso Nâcional.
Ninguom mais pedindo a palavra, encer·
ra·BO a discussão, ficando a votação adiada
por 1\Lita de quorum.

Segue-ao em 2n discussüo que se cncorrn.
sem debato, ficando a vota1;ão adiada pela
hora, a proposição da Cnmara dos Deputados
n. 00, de 1895, que concede a D. Rosa da
Cunha e Silva vluva do tenente do exercito
All"redo Silva, morto em defe'n da Republica
na tomada da ilha do Mocanguô, a pensão
annual de 1:200$000.

O Sr. Pr•e11ldente declara que csliL
csgotudn a materln da ordem do dia.

O ilr•. Leopoldo de Bnlbõe•,

(pela ord"n), requer em nome do Sr·. Presl·
dente dn Commlssi\o de Finanças, que se
acha ausento, que o Sr. Presidente do Se·
nado nomeie quem nnqueltn Commissiio sub·
stltuo. os Srs. Senadores Campos Saltes o
Moraes Barros, que se n~ham· ausentes.

Vota,;ão cm i" discussão do projecto do Se·
nado n. 55, de 1005, que determina qunes os
actos que nüo se devem considerar Resoluções
!egislati vas do Congresso;
Votação em 2" discussão das proposições da ;.
Camara dos Deputados:
•
N. 41, do 1895, buo garante a pensão asse~urudn.

pelo n.rt. 31, do regulamento n.ppro..

vado por de:>reto n. 942 A, de 31 de outubro
de 1890. a D. Laura Augusta de Mornos,
vi uva do thcsourelro da Estrada de Ferro de
Paulo Alfonso, Luiz Augusto de Moraes, in·
dependente da obrigação estabelecida pato
§ 1' do o.rt. 14 do mesmo regulamento;
N. 42, de 1895, que garante a pensão asso·
gumda pelo a1·t. 31 do regub1mento appro·
vado por decreto n, 9~2 A. de 31 de outubro
de 18\JO, a DO. Rosa Sanches de Sousa Cnr·
neiro, Anna de Aguiar P1•ado e Therezn Angelico. de Souza, .independente da obrigação
csto.be!odda pelo § I' do nrt. 14 do mesmo
regulamento.
Votação em 3• discussão dos projectos do
Senado:
N. 30, de 1805, que autorlsa o Governo a
mandar cont~r ao I' tenente reformado da
A!'madn Arthur Wnldemlro da Serra Belfort,
pa!'a os elfeitns da reforma, mas 8 mezes e 2B

dins do serviço;
N. 40, de 1805, que concede pensão a
viu·
va do general l'rancisco Mnnool da Cunho.
Juuior.

o. Bmzllia Augnsta Pinheiro da Cunha,

Votacilo em 3• discussão das proposiQües da
Camal'a dos Deputados:
N. 5-i, do 1805, que autorlsn o Poder Erocutlvo o. conceder ao Dr. Ladlshlo Jo'ó do
CarvÕ.Iho e A!'nujo, medico da Hospedaria do
tmmigrantes, orn Plnholro, um anno de 11~
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concn com o respectivo ordenado, pura t1•ato.r
do sun. su.ude ;
N. 72, do 1895, que mando. transferir do
quadro do exercito e incluh· como oJfectivo
em um dos corpos militares subo••dinados ao
Minlstcrjo do. Just1c~> e Negocias lntol'iorcs. o
aliares do es.orCJto JJenevon u to do Souza. Ma·
galhiles ;
N. ao, de !806, que autorisa o Governo 11
conceder ro oscrlpturario do. E;trado. do
Forro de Paulo Allonso, Luis Fomandcs de
Araujo BesOUI'O Filho, um anuo do llcen•;o.,
com ordenado, paro. tro.tal' •lo sua so.udo ;
N. ao, do 180a, que nutorisa o Poder Ex·
ecutivo a conceder a Alcirtes C:Ltiio da ltoch~>
Medl'n<lo, bibliotecario da Escola do ~!luas do
Ouro Preto, um anno de Jicen~a com o respectivo ordenado, poro. tro.to.r de suasaude ando
lho convier;
N. 70, de i895, que autoriso. o Poder Ex·
ecutivo o. conceder a Antonio LeonnrJo de
Menezes Amorim,- !• escriptumrio do Tho·
souN Nacional, nm anno do licença com o
respectivo ordenado, paro. tratar de sua so.ude
ando lhe convier;
N. 29, do 1805,queproroga por deus o.nnos
o prazo concedido a E> tradu. de Ferro Lcopol·
dina, como cessionario. d~t Estrn•lo. do Ferro
de Santo Eduardo o.o Cachoeiro do lto.pcmirlm, paro. 11. conclusão das obrns dn Jlnba
entre estes dous pontos.
Votnçilo cm l" dlocussilo dos projectos do
Senado:
N, 58, de 1895, bue declaro. pertencer o.o
Estudo de Pernambuco os propr•los nllclonnes
nelle existentes ao tempo do. pl·omulgo.çiio do.
Constituiçilo Fodoral;
·
N. 59, do IR95, que di<pües que o govorno
ft~dot•al, reconiloccndo a legitimidade úo Se·
nado do Estado do. Bablo., fo~rmn•lu pelos dous
terços subsistcnt·s depois de lln lo o bionnio
l~gisiativo do i803 o i894, garo.ntir1l ao
mesmo o ll..-re o pleno oxor•cicio de suas !uncções.
Votação cm 2• díscussilo da proposição dn
Camaro. dos Deputados, n. 00, do 18U5, que
conco·lo a D. ltos" do. Cunho. e Silva, viuvo.
do tenente do exercito Alfredo Silvo., morto
cm detllz• do. Republico. nn tomuda do. ilho. de
MoCI'.nguê, a pensilo o.nnuo.l de 1:200.$000.
Levanta-se a scssiio às 3 horas o lO minutos do. tardo.

PUO!.ICAÇ.\.0 FEITA E~C VlRTUDE DE: m:r.ma:n.A~'J\.0 DO SENADO, TO~(,\DA EU SESSÃO J DO
OOUH.I~~'TE: MEZ.

Doeu manto a que se refere o Sr. Torquato
Moreira

Rio do Janeíro-Ministorio das Rolaçúos
Exteriores, 20 do outubro de 1895-l• socçiio
-N. 6.•133,
Sr. l" secretario-Em nome do Sr, Presidente do. Ropubilco.,tonho o. ho01•a do pr•estar
1i. Ca.ma.ra. ''os Doputa.dos n.s infot•mn.oões a.
quo se rofúro vo;so oOleio n. 301, de 22
do corrente, hqje recebido, l'ospondendo aos
quatro quesitos nollo indicado• pelo modo
seguinte:
Ao 1.• Durante quanto tompo exeroeu o
Sr. bal'ilo do Ladario o cargo do choro do.
Embaixo.·' o. Lrazilelro. junto ao Governo do.
Chino.,
O almirante Josó do. Costa Azevedo, nomeado em 4 do março de 1803, seguiu pnra
Europo.om 24 de o.bl'il oogulnte e do.lli partiu
para o Oriente, chegando a Sho.ngai cm 10
de outubro do mesmo nono.
Eleito senador pelo Estado do Amazonas o
opt~ndo, segundo teleg••o.mmo. do !5 de julho
de i804, pelas funcções oiectivo.s, foi-lho con·
cedido. exoneraçilo om 16, do que teve com·
municação por telegrammo. da mesma data..
Por offlcio ilo 17 do julho desse anno, o se•
gundo secretario da Mlssilo communicou
ter-lhe sido ontreguo todo o a.•chivo po~
oJfallo d" relilrido. cxonero.~ão, Considerou-se
na ttirma. du. leghdaçii.o vigente, em exercício
desde o dia do. partida, 24 d• ab••il do 180:1
utó i7• 1ojulho 1le i804. Por motivos de força
mnior,o almit·.1nto Josó da co~tn. Aznvedo não
entregou as credonciaos e devo ILCCI'010cont1Lr
<l'IO em olllcio n. 5, de 20 de dezembro de
i8U3, mo.nitilslllr<l a oplniiio de >Ol' a•liuda a
missilo.
No relntorio que, em maio ultimo ,tive a
honr~ de o.presunlat• ao Sr, Presidente da.
Hepublica oncontra-se (pag. 82 do nnnexo
n. 2) a 11.1Jposiçt1o de motivos do decreto
n. !,800, do 23 do novomb~odol 1804, adiando
os se••vicos autorlso.doa peln lei n, 07, do 51 e
outubro de !802, o mandando retirar o. Missilo
'' Chino..
·· · •
Ao 2. • Discriminnd~in~i.te, todas as quantias quo om no>sa moeda recebeu o mesmo
bar•io como cbetll daq uolla embaixo.•lo.,
o quadro junto demonstra~ tod11 o. despozo.
com u. Missão á China. O almirante Josó do.
costa Azevedo recebeu 73: 104$305 em ouro
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P~ssoal

210:436.$952

49$888

IT<>$298
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I 05: 9-22$878
102:900$000
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Despczas com vencimento3 •..
Idem com ajudas de custo •.•

Material

Expediente ••..•..••••.••..••
Commissão aos agentes financeiros ..•.••••• o• o.•• o•••••
Tclegrammaso •• oo........... .

Total em moeda corrente

188:277~0
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Tot..1.I em
ouro

73:104$395

"'

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

43:104$395

Vencimentos
recebidos

despezas com o pessoal da missão especial á China (1893-1894)

Ajudas de custo recebidos

José da Costa Azevedo-Emiado Extra.ordi·
nario-30:()()0$000 annuaes ••••••• _.••••• Para ida-22:500$000
Para volta-7:500$(100 •••••••

Nomes

Quadro demonstrativo das

ou 188:27iSSSO em moeda papei. Teve -ven- velmente provirã a corrente immigratoria
cimentos' · 1le ministro plempotenciario de para o Brazll. No relato1·io a que acima alg> i' clllESO (43: 104.,~5, de24 de abril de 1893 a Judi e:,-tá a· pag. 44 indicado o concurso do
j; 30 de setembro de 189t) e a correspondente almirante Costa Aze\·edo.
g- ajuda de custo arbitrada t:P.gUntlo o art. 9'
Ao 4.• Si o Sr. barão do Ladario apredo decreto n. 9'.n A, de I I de novembro de sentou relalorio ou traba.IIlo pelo qual se
~ 1890, que tem sido applicado ás missões espe- possa verificar (l modo }lorque se houve no
;:$ ciaes, sendo para. transporte e primeiro esta- deFempcnho 1lo seu cargo.
belecimento tres quarteis dos vencimentos de
O almirante José da Costa. Azevedo não
um anno ou 2"2:500$ e para voltar ao Brazil apresentou rclatorio final de seus trabalhos.
um quartel ou 7:50~!$. Consirlerou-se moti- porque a corl'C'Spondencia assidua com o Mivada a exoneração por ter exercido o direito nistcrio ora a meu cargo tornara-o dispende opção entre o cargo e diplomatico e o ele- savcl. O governo teve todos os elementos e
ctivo.
informação e por isso limito-me a repetir do
Ao 3. • Quaes os resultados obtidos pela. que disse na. exposição de motivos do decreto
referida embaixada relativos a colonisação n. L896, de 23 de novembro de 189-L
chineza.
«O Almirante Costa Azevedo, não obstante
Nenhum resultado teve a mis!-ão quanto ã o seu conhecido zelo o Y"ivo interesse que
emigração chinem ; quanto á japoneza é tomava pelo objecto da. Miss.'ío. nada ponde
certo que as informaç-ÕeS prestadas ao go- filzer pel:1s circumstancias independentes de
verno actual pelo almirante José da Costa
sua
vontadé, que acabo de mencionar.
Aze~edo contribuíram para que se entaboSande e fraternidadeo-Carlos ele Carcalho.
Jassem as negociaçiíes de um tratado de amizade, commercio e navegação e delle prova·

~

A ajuda. de custo de
ida foi paga aocambio de 12 5/8 o a de
Tolta a 9. os vencimentos foram cal·
culados pelo cambio
do 1• dia util do
cada trimeotre.

_

---------~ __

. ___ '--~-'=----~~~'--~~~k~--==-~~

·-·-

A~:si::;

Nome3

Joaquim Francisco tlo

Bento Jmê Manso Sayão- 2° secretario -

~._.,____.:._·-~j,"'~~~~-:'-:"_;i-:!!_~-~~~~-~~";...!_~i~o;:~:::~~~·-"-~-~~~:- ~!-_·,-;.__·_·~::~t.~-~----·-~--~3-~~~:i~(:~~i:1~~E~~~7j'"t~~~~~~~-~-~L-

Ajudas de custos reeebidos

Para

volh-2:5~0-~IJOO .....•.

Total em moeda corrente

Qb,ervações

37:50)~000j •.•••••••••• jFicou

ToL1! em
ouro

15:000$000

20:9053183

Vencimentos
recebidos

10: 901l.) I 85

13:2W$778

em Pariz
aguardando ordens

5:710.$778

· 5:G~0$889

13:120$889

2:ti'20~~S9

7:120.$889 •••• o. o o••• o. Regressou de Pariz,
cfeixando de seguir
para o seu posto

Para yolta-3:000.>000 •.•..•.

G:OOO$ aunuaeso oo•• o. o•• o•• o o•• o•••••• ·I Para ida-4 :500.~1){){)

Luiz Bartholomeu de Souz:~. e Silva-2• Se·
ci·ctario-6:000$000 nnnuaeso oo. oo. o••• o oo Para. iUa-4:5')0$0000 o. ooo••.

ü:Ooo.:;ooo anuuaes: .•••..••..•••••.••.•... Para ida--1 :500~00
Para volL1.-3:000.}000o ••• o o.

Eugenio Ferraz de Abrcu-2·l Secretario-

JosC Corde1r<r do Rego Barros-lo Secretario
-10:03{)$000 annuacs ..•••.•••.•.••.••••. p,,ra. ida-i:500.$000

Edraordinario-30:010.~000 nnnuaes .•••.• ,Para ida-22:500~000 •.• ; .••.•

Brazii-Enviado

para o seu po.5to.
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or-

13:717$173

dens.

7:777$173

aguardando

Para Tolta-1 :500$000 •••.•••

4:648$-333

16:620.~91. •o ••••••••• IRegressou de Pariz,
deixando de seguir

~

8:804$1Hj .•••.••.•••. jF i c ou em Parlz

Dario Galvão-2~ secret.ario-6:000$ nnnuaes.lPara. ida-4:500.~00

· ·

10: 120;-SSD

2:80-!$347

nuaeso •••••• o•• o•••••• ··••o••oo o•· •••••• Para. ida-4:500~000

Luiz de Moraes-2·) sccrotario-6:000$ an-

· · · - ··

2:2·fS.~na3

,-

Exteriores, 20 de outubro do 1895.-0 director, Lui; úopoldo Fernandes Pinheiro.

·1

Para vol ta-l : 50J$000 •••••.•
•
Fr8.ncisoo Antonio ·de Almeida -Auxiliar6:!)00$ !'nnuaeil;. ~, •• , •••••••.••.••.••.. ·!Para ida-4 :500~000
Para dcspezas de viagem na
Cbina-2:000$000 ......•.•.

·'

!tela~

Pe-lro Montanha-Continu<>-2:400$ annuaesjPara ida-I :200SOOO
Para volta-I :200$000 ••...•
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SESSÃO EM

D~ NOVEl!DRO DE

J41H r·mssÃo EH ·1 pg NOV.E~mno m~ ISU5

Prcsirlencfa do

s,·.

Jl!anael l'lctnrino

r. .

SUM~IAHIO - Ahortut•n tlrt IIC~8iio- oiLIIt'fl. o
npri'O\'fLCrio dn nflta- l•:xr•rmmNTI~ - PnNcer

- Dl!iCIIranA tio!! Sr•R. Antonin Baonn, Sovodno
VJolrH, Joiin H3rhalho ~ Cosla o\ZU\'otlo-

no nu.- ,\1linmontn cln \'ntndi.o LlM
mntorin'l oncorratl;l!l- Ordem do li ln 5.

Üilli/1:.1

Ao molo·tlin. compa1•eccm os 32 seguintes
Sra. Senadores: João Pedro, .Joíio Bnrhnlilo, .1.
Catundn, Gustavo Richard, ,Joaquim Snr·
menta, Fmncisco Mn.chn.!lo, Costa. Azevedo,
Antonio Baona, Manocl Bnrnta, Cruz, Joiio
Cordeiro, Olivoirn Gaii'Üo, Abdon ~Iiinnroz,
Almeida. Rnrrcto, .JotLquim Per•r,nmhuco, Rrg-o
McJJo. Leite e Oiticlcn, :\fessin::~ do Gnsmiio,
ROSfl ,JJIOior,

s(~Vcrino

Vi<>ira. Vif·gilio Dama-

slo. R.u}~ Bu.rJ,os:t. Oolllingos Vicente, Gil Gonlart, E. Wnndenkolk, C. Ottoni, Leopoldo de
BulhõeF!, Vic•,ute l\I!Lchndo, Est'"JWS JuniOI',
Julio FI•ota, nnrnit'O Barcclio5 o Pinlteiro Ma·
chndo.

Ahro-so fL SQSSÜO.
E' lida, posta o:n discussão o sem delmte

opprovarln n neta du sr.$süo blll(·l'iol',
Deixnm de comparccot•, com cnu~n. prLJ•I.icipnda, Cl::i S1•::;, .Justo CIWI'fllúnt, Gomes llo Cnstro, .Jdio Nei\•n, CorJ'Üa 110 Arau,io, AJ·ist.ides
Lobo, Gonçalves Chavo<, Paula Souza, MO!'ar"
Bnrl'os, Cnmpos Sn:lles, Joaquim de St,uzn,
Generoso Ponco, Aquilino do Amaral, Ar·
tl~ur JUrcu o Rnulino Hol'll; c, sem elln,
os Sr~. Pires FerJ'flirn. No:weiro. AccioJ",
Coelho llotlrlguo~. ,\!mino AITonso, Jo<ó ner·
nnrdo, Lenn,Tro Mnclcl, Coelho o Campos, En·
gonlo Amo1•irn, Manoel tle Queiroz, Quintino
Bocayuva, Lnpúr, Lopes Trovão e Joaquim
Murtinho.
O Sli. 1" SIOCRP.l'ARIO d~ cont11 do seguinte

EXPEDIENTE
Dous oficias tio Ministerlo da Justiçn o No·
goeles Interiores de 31 do mez findo, t1•nnsmittindo us Mensagens do S1•. Presidente da
Ropublicn, dovoiventlo snncclonndo, um de
cndn um tios nutog-J•aphos da. Rcsolut:iío do
Con~resso Nacionnl, r1~ln.Livos li. concc~sli.O do
llcençns (I Julio Trnjono do ~lom·n, director
dn 4" secção do Museu Nnclonol o •lo LabOi'n·
torlo Anatomo-potl!Oiogico da Mslstenei:L de
Allenndoa o iL Olympio I'Ci•roii·a das Novos,
I" otnclnl <ln Ribliot.hcca Nncionnl.-Mclti·
vom-so os autograplios o communlquo-so i\
outra Camora,
Outro Uo mesmo Mlnistei·lo, do I do cor.
rente moz, transmlttlndo a lllensasem do

!805
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Sr. Pre.<il!oillo lia nopublica, eommunicando
quo 110 Diro•io Uf[icialnch!~-BO vu!Jlicaclo o de·
ercto n. 315, concornonto h Ho::ioluçiio do Congresso Nncionnl pt•orogn.ndo tL actual so~siío ·
l•gislatl\•n.-lntOirndo o communirtuo-so a
outra Camurn.
Out.ro do l'resitlonto do i!S\tulo do ~linns
Geraes, do 30 do mct tln1lo, communlcnndo
quo rlesignou o dia 12 do ,lnneii'O proximo
futuro pa.1•a. fóie proceder {1, eloit:ilo pnro. o pre·
enchimento da voga existente nesta Casa do
Congresso. -lntoirado.
O Sn. 2' SECitET,\IllO lô o vno n imprimir
pora ontrni' na or"dcm dos trabalhos o seguinte
l'.IMCEn

N,

21·1-1803

A Commissüo do FinAnças teve presente a
proposição dn. c~Lmurn. tlo..; Deputn.tlos. n. 87,
t.io !8U5,ciuo concPdo no otncinl do Contencioso
do TilesouJ·o N~tciunal, Bn.clmrol Arthur Viclt•n Poíxoto, um nnno do Jícent:n pat•n trntn.r
da. .sua snut.k.
O petícion!lr:o, lld rcqm•rimento que apresentou n. t'umartt t.!Cts Deputados. pro\·ou com
ntlestndo medico prC,ocisnl' do rctiJ'Ul'·so desta.
Cu pi tal, om \'irtndc de rnolestht que o ímposriLiiita do tr:.L~ilto.
A Commi.~~;lo de Fin;u11;llS enlondo quo o
~cnutlo pôdo :lece:it.nl' a propo:;!l.~iio o pm• isto
ó 1lo pal'ccet• quo nlla entro nu. Ol'dcm do dia
O !!CjíL npJli'O\'UdO..

Saln dasCummis;.;ücs,31 do out.ubrodo 1805.
Costct

A;cctJdo.-Lcitc c Oilicicn.,-Rmniro

Bw·~~-·1/os.-J.

Joaquim ch.J .S'rm:a.-L. t/tJ Bu·

lhves (l'cncid:i,)

O !S;}•, Au to:n.Eo DaOJUl- SJ•, PI'C•

siUente, o illu:-~tl•o Sonador pelo Jn(IU Estndo,
o St•, .Justo C!wrmont, cm cartll, que mo tli·
rigin do Pn1•íz cm 1-1 do outuLro flndo, pede·
me quo justitlqw-' pemnto o Senado u. sun.
fulta de compnrecimonto tis respectivas ses·
síle•, visto não ter ninda conseguido o re~ta·
belccimento do su<> saudo.
Transmittindo tal commnnlcnçüo ~V .. Ex.
o no ~ena..Jo, sinto qne a b:mcn.dn pornonso
continuo pt·imdn do concurso das luzes de
tão distincto ropresentau te.
O SR. PrtES!DENTE- O Senado fica Intel·
!'ado.
O 1!'!1•. Sove~·luo Vlch·a- Prdi a
pnlavr·n pa1•a fazer unm ll~elrn rociama~iio
acorca tia !lllblicndio dos debato; desta Casa.
No Diario Ojficiat do auto·hontom tive oc•
cn.sil1o de ver rop1·oduzhhts quusi na Integra
ns Jlnlnvras quo aqui proioi'l impugnando um
projecto om dlscussiio, niio constando no mo·
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· nos d~ publicação a nota nccossnri~ pnm so
11car sabendo não to1• a!I lo essa discurso revisto
JlCIO orndor.
Faço esta reclamnçiio pnm tornar paton to
o facto do ter Hldo publicado o discurso qunsl
nn Integra som minlln scloncln; tanto mnls
quanto tinha o tenho tio addicionnr-lllo do·
cumento• importantes cm quo busco! a mi·
nhn o.rgumentaçüo,
.Aproveito a oconslão para reclamar tnm·
bem contra o truncamento de apartes maus no
discurso profel'ido pelo lllustro Sanador polo
JUOU Estaria, cujo nome poço licença pnra do·
cllnnr, o Sr. Dr. Vil•glllo llamnsio.
Entre os npnrtos vom um som sentido al·
gum, o quo mo~tr11 clo.ramento quo não estó.
completo. E' aqualle em que ae mo attribue
tor eu dito quo S. E:<. ora. medico, o quu
é umncousn snbidtL por to!los. O <JUU ou !I isso
foi que s. Ex. om um medico que tem mos·
tra.rlo muit!L vocnçiio para advog:vlo,
Cito este apn1•te como um oxamplo tias t\11tns e truncamentos que so düo em outJ•os
apartes meus.
O Sa•. Pa•e,.Jdonto- A rcclamnçito
do nobre Senado!• ser~í tomada cm considcrnçiio.
O Sa•. Joi'ao naa•balho- Pedi a
pa.lo.vra., St•. Presidcnto, pn.1·~ reclnmo.r tum·
bom contro. a insel'~;U.o de um ap:U"te que me
é n.tlrlbuldo no discuJ•so do liom·udo Sonndor
poln BILiiin. qüe ncnbtt do fnllnr, proferido un
llltlmn sossüo.
Do pois de S. Ex, dizer que-esta Jll'OJ>Orçüo
jh ora. cxtrnordiuaria -, vem osto aparto:
c Já eJ•a pliosphoro. •
Ora., cu niio disse tal. O S1•. Gil Goulart
foi qurm1 disso: «]it ora forte.»
Fol unlcamcnto para fi<Zer esta l'eelamnçüo
que pcdl a palavra.

O !!ia•. Prealdonte- A reclamação
do nobre Senador BOI'Íl tomada na dovid11 con·
sldcracão.
O lih•. Oo•tn A.zovo<lo-SJ•, Pro·
sldonto, ncha-so dlstribuiJlo ó. Commissiio de
Leglsluçüo e Justiça para dnr paroccr, um
requerimento que uo Congr·esso Nacionu.l fez
o Sl' 1 ArthUI' Montcil'O, que illegal o lncons·
tltucionnlm~nte

fui nposentn.do, quando no

cxcrcicio dns !uncçõcs do oscrlpturnrlo dn
.Alfandega desta Capital.
SJ•. Prosi!lonto, o SI'. Arthnr Monteiro foi
scmpt•e um emprego.do correcto, dcsempc·
uhando sntlsfactorinmcnto todos os dovcros
que lho tbmm commottldos. Conhccio·o om
J.ondros como escrlpturnl'lo da dolcgncla do
'!'besouro nnquelln. cnpltnl.
;

LO.· sorvlu creio que mais do lO nnnos,
sompro com applauso das dologacias do The·
souro. Sei mesmo que !luranto mais do anno
foram dudus orJlcns roiterarlns para que
viesse occupttr o sou Ioga!' na Altb.ndega, dei·
xondo ello do vir em consequencln da falta
que fazia iL delegacia o o digno delegado do
Thosouro cm Londres, o Sr. Conselheiro Azo·
vedo e Cnstro,olllclon vnl'ins vozes oo Governo
mostrando n gmndo fitlta que fazia esse
empregado JLO sm•vi<;o da delegacia n sou
cargo.
Niio obst,ante, ns ordens rol tarados do Sr.
Cnssinno do Nnsclmonto no ultimo po1·iodo do
GovoJ•no do S1·. ~!nJ•echul FloJ•inno Peixoto,
llzornm com qno o Sr. Ai'thm· Monteiro deixns~e o serviço da dolcgncio. o se o.pl•esentasso
no. All':tmlega·
Não eram passados dous mezos, foi elle
surprehondido com uma nposentadoria, o sómente pnru. n.hril'·so uma vago., o nolln. B01'
(•nCiu'ttLdo um tlos muitos IJrotogiUos 1laquelle
GovoJ•no, que desconhecia todos os doveJ•os da
ubcdionci!L ú lel.
E com e~:m aposentadoria oJrcndou grave·
mento n Con>tltniç:lo Politic". dJL Republica,
~uo nfio 1ulmitle o.nposontmlorin. do ~mpregn.
dos publicas sem que sr,jam dovl!ln.mento. in·
speccionndos por umn junta do snude, e seJam
considcnoudos incapazes l aro. o serviço publico.
Aoo!Ontnndo o SI'. Montoil•o, quanrlo haviam
dccÕJ·rido ttpenas dous mez"s em que tinham
ontrtulo em vigor n~ n[}vns tu.bollnS que n.ngmentu.vnm os vencimento;; dos ftmccionnrlos
rla Allitndcgo., o niio podendo clle SOl' contomplodo com essa molharia de vencimentos, reclo.mou ao Congi'Csso Nacional (visto quo não
orn atlen•litlo pelo Poder Executivo de ontüo)
parn que melhomsso o. nposentndorl:t com os
novos vonclmcntos, porque havia sido npo- .
sentado illegallnonto, som que fosse ouvido a
respeito.
Eu creio que soril• cnso do um~> medida gel'tLl mandando 1'6VC!'tcr n sons logtn•es todos
os empregados publicas que foram naquella
ópoon aposentado; com otlimsa do. Constltuiçiio
Politica d:t ltcpuhllctt,
Eu ni\o mo animo n apresontrtr um projecto
visando este Jlm, porquo temo qno, pela mlnlm incompetench• (naa apoiarias), ello deixo
do ser vittvcl, o w\o 3(\}a traduzido om lei.
A Commlssiio do Loglslnçiio e Justlça,ó. qunl
foi presento o requerimento do Sr. Monteiro,
pediu lnlbrmnQúes ao Governo por lntermodlo
1ia MesJt.
· ·. · Essas informn·~ílca'· vieJ•am it um ou doua
mczcs; ~oi rtue si'io ns mais ti.Lvorn.vols quo so
po<lom ditl' 11 um t'unoolonarlo J>Ubllco.
O meu Intuito, .po!lindo a paiJIVI'IL, ó sollol·
tat• a lntm•von~rto.dn Mos:t 1>arn qno cssn pro·
tonçüo, quo suppoubo oxlsth• ha muls do cinco
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mez~s, tenha o nntlnmonto neccssnrlo : o tnm·
bom pn.ro. ler o 1lwnwraurllllll- quo cstn dlstln·
cto 1\tncclonnrlo, nposontn<lo vlolentamento
pelo Governo pnssnllo, tez-me cheg-ar its m:io:;,
o pot• elln. fazor com qno o Congres~o con ileçn

do. questiio, o do corto mollo poss!l- dar forçn.

ao meu I'equorimcmto ó. Mesa, nllm Ue que o
. 1\Ssumpto entro na ordem dos nossos tmbalhos.
Vou ler ('Sto 111emotamlrnn, porque 1lesojo
que tlquo consignado nos 11nnnes do Pat•ln·
monto mais um. facto quo vom provar n in·
justiça ntó onde pódo ser !ovado o ompregndo
publico (lê):
Mcmo1•andum

Adolpho Arthur rnnocenciodo Sli Monteiro,
2' esct•lptm•io aposentado d11 Allhnergn destiL
Capital, t.,ndo not.icia do jó. so acharem cm
poder dos Com missões tle Fazenda o de .Tnsti~lL
do Senat!o ns lnfoJJ'maçüos por esta !Ilustro
cot•pornçiio oxigld11s do Thcsouro Federal sobre
o requorirnonto em que o Supplic~tnte.nllo·
gnndo a injustiça do que foi vict.ima, com a
nposontndoria 1\Jrçadn quo lho deram pcollu
que, corno rcpn.J•açfio, se lhB mrtnrlasso contar
o vencimento da inactlvidn•lo pela tabolln it
que loJ•ia direito, si nilo fosso violenta o i lia·
galrnonto esbullmdo 1lo oxorcicio de suas func·
çõcs, vem muito l'JJsrwitosrunonto solicitn.r
ainda uma voz o. o.ttenf:ü.o flos honr·a,los Mom·
bros daquellus Commissüos par:t cortas cir·
cumstancin.s, quo si passarem dosapercohidns,
podem prejudicn.1' a. c<Luso.llo Supplicnnte~

Pelo modo como expressou-se um dos cm·
pregarias do Thosouro (não o rligno Director
Geral da Contnbilidndo, o Sr, Alouso do Almeida) deu·so a potiçtlo do SuppliciLnto o ln·
devido cnt•actot• do uma rec!amaçiio contm o
vencimento que lha tnrn nlli flxndo, como si
o Supplicanto o achasse om dcsaccordo com
os Regul•montos quo rrgcm a ospecio. D'ahi
valo quo o dito empregado, orn vez ola nfilt•mnr
ou contestar o• f11ctos. com que o Supplicante
mostrou que folra v!ctinm do um acto iilegal.
Jhnitou·SA n. ·dfzot• o quo nliils niiu ignora;
Isto ó: quo não lho assisto dir,•lto no venci·
manto marcado na tnbe!IIL E do Decroto
n. 1.581 do 3! do outubro ola i803. por uilo
tot• compl·•tal!o dons onnos do olfocltvo goso
das vantngens do"a tabe!ln.
Com oiTo! to, o Supplicanto só percebeu n
molhal•ia de voncimcnto outorg(l.dl\ nn. meneio·
nada tnbe!la dm•ante seta m•zos o melo, i•t.o
ó, do I' do janeiro a 1·1 do ognsto ,;, 180·1,
data om que foi sm·rrohoudldo com a aposen·
tadórln quo não pcolt•n.
Portanto, ello niio so dil'igin no Potlor Le·
~lslntlvo p1Lrn QUOIXILNC do mo•lo porque o
Theeouro calculou o sou vonolmonto; o sim
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para pedi!· o que só o Congresso lho pódo con
ceder, qno ó: rnnndnr cn!cu!nr o pagar o sou
vonclmento pela referida tnlJO!In E do 1893.
corno um alto do cquidndo o de ropnraçilo da
violoncla quo solfrcn.
.
A ditreronçn. niio ó grnndo om numomarlo,

pois niio excedo do 800$ annuaes; mas ó con- ·
sidoruvo! para o funcclonarlo, que nilo tendo
provalccldo·se do sua poslçilo, para durante
40 nnno:J de serviço fltzer• fortuna, acha-se
pobre, soxngonario o com uma 1\tmllla compos~' de Jlnronte~ seus, do quem a sorte o
tornou unlco arr1mo.
Em tnos clrcurnstnnclas, si os honrados
Membros das duns Commlssões, a quorn tem
a honra de dirlgir·so quizorem attcndel':
I' ó. que o Supplicanto prestou iL Nnç[o 40
annos de scrvlc;o o e~tes relevantes, porque
foram qunsl motndo do guerra e a outra me·
tndo em cornmissilo importante na Europa, '
como não o contestam as lnforrnaçilos do Tbe·
z.Juro i
2" ti que o Suppllcanto não foi aposentado
por nenhuma falta do cumprimento de dever,
mns simplesmente para dar e'paço á promo·
çü.o de empregados que nito eontn.vam ser-viços iguncs nos sons, como bem so comprehondo da lntbrmnçilo do Dlt•ector da ConttLbl· ;
!idade do Thosouro ;
:
3' it q uo si o deixassem cm seu emprego~
por mais alguns mezes apenas, teria prcen·
chido o lapso nccessarlo para haver o venci·
monto que oro. petlo ;
·I" ú. que flnnlmento, não obstante tudo Isto,
pagou nilo só os direitos relativos a melhoria
tlo Yeneimonto de que n nposontndorltL forco.·
da. o.velo privar, como tambom n. joia e con·
trlbuiQão do ~Ionto Pio obrigatorlo dos omprogndos do Fazenda proporclonahnonto a
esse mesmo vencimonto,do que foi esbulhado;
OSupplicanto tem a mais viva esperança de
que n sua pt•otcnçiio bode acha!' acho na indefectível JUStiça dos juizos do sua caus~ o
sot•:\ bom succodida.
Rio de .Janeiro, 2 de outubro de 1895. A.dolplw A,)•thm· ]11nacctlcio cltJ Sd J1Jontei1'D.
Somo fUra drvlo nconsolhaJ• a osso fllnccionnrlo, que conlH•ço rlesrle o. ~UOI'rn. do Pn.ro.·

guay, porque serviu na nrmnrla, corno orrtclal
do titzondn, vindo postot•iormrnto pnra o
Thesouro, ti chama• lo do Sr. Vlecondo do !Uo
Bt•anco, quo o conhecia, e lho dispensava a
mal' completa confiança, diria :
Retirai o vosso requerimento do Congresso
Nacional, ido t\s justl•;as do palz, o seguramente lLI';ançnro!s uma sontonr,a que obt•lguo
o Ex~·cntlvo n rolntí'grat•-vos no cn.rgo de
quo ibstrs esbull'"do pot• uma vloloncla do
governo do ontii.o.
O S~t. JoÃo ConnEmo-l~sto ó o unlco ont:ll· ·
n!Lo a seguir.
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ANNAES DO SENADO

O Sit. CosTA A>.EvEoo- Niio mo cabendo.

N. 42, !lo !895, que garanto 11 ponsiio nsse·
pelo nrt. 31 do !'egul11monto n.pproum dos :Mcm!Jros da Commls:-ii.o quo tom do V!Hiu pu1• dci.!rcto n. 0·12 A, de :~1 do outubro
intot•vit• na cgte~liio, recorro no pi•est.lgio du. do !RUO, n !JD. Ros11 Sanches do Souz" CnrMesa para. Vt'lr so. a outrn Cornmlss;1o, nn.tu~ noh•n, Annn. do ~\gnint• Pr1Ldo o ThorcziL An·
ralmentc suLreclLI'rC'g-ndu. de tra.balilos, pode~ gol!cn. do Sonzn., iudopondonto do. obt•iguçüo
r1i dispensar alguu.'i! momentos parn. dn1• nn- ostrdJeicuinit pelo § 1' do ILrt. 1·1 do mesmo
poróm, dnl' ronsclhoH, venho

npcn~ts,

como

~m·ntla

dnmento nos p;Lpois quo nlli c.,tfi.,>. afim do rel-{ulumento.
qtto so J'u~~n. n ncccsslll'iiL clucitln~~ão do nsVotnr;iio em 3·• discu;siio dos projectos do
sumpto o possa o Senado tomur n doiiboi·nção Somtdn:
quo JUlgn.r convonionte.

N. 39, do 1895. quo nutorlsn o Governo o.
O S1·. P•·c.-i<lcnto- A p!•etenção a mnndo.r· contar n.o I" tenente reftJrmndo dn.
que alludiu o honrado SenadO!', lbi presento Armada Al'thur\Vaidemlro da Soi'I'IL Botrort,

no Senn.tlo em 18 de :nn.io doste n.nno o l'IHUCt· pnrn os etl'oilos du. rc!brma, mn.is B uwzes e
tldn ús Conuui:>süea I'ctmhlas do Justic:o. e Lc· ~8 dht:t tle sm•viço i

N.4U,de 1895, quo concedo pensão o D.Dragislnção o do Finunçns.
ziiia
Au~u~ta Pinhoii·o da Cunha, vim'" do
.As Comml~sUes olnbura.r:un pnreccr, pedindo
quo fosse ouvido o Podo!' gxccutivo ácot•cn gcnernl Fl'nn.~isco Manocl du. Cunha Junlor.
do n.ssmnpto.
Votação em 3• dtscussiio das proposições da

O Sr. 1Iinistro da F01zenda respondeu, re·
mettendo as Informações, quo fomm en viodas
à Commissilo de Finanças em 18 de outubro
de 1895.
Está. a corgo desta Commiss!io; V. Ex.provlilenclará no sentido do uctiviii' es1es trn·
bulbos.

C~mnra

dos Deputados:
N. 5·1, do 1805, que autorisa o Poder EX··
ecutivo a conceder no Dr. Ladisiúo José de
Carvalho e Araujo, medico da Hospedaria de
rmmigrnntcs em Pinheiro, um anno do li·
cenr.a com o respectivo ordenado, para tratar
de suo. snudo ;
N. 72, do 1805, quo manda transferir do

qua~ro do exercito e incluir como e!fectivo
em um dos corpos militares subot•dinados ao
Mintsterio da Justiça e Negooios Interiores, o
O Sn. Pnr.srPE~TE declnm qu~. tendo •. , alferes
retirndo por Jncommodndo o Sr. ,J. Catunda, ga.\hães;tio oxercito Bonovcnuto de Souzo Ma·
e não havendo numero lc~nl pnra qua o Se·
N. 00, do !805, quo nutortsn o governo a
nado possa deliberar, continua ndindn n VO· conceder no escripturnrio daEstrnda do ''erro
tacão das mntcriu.s constantes da orUom llo de Paulo Alfonso, I,utz Fei'nim•les de Arnujo
din, ; o nnd11 ma.is ha.veur!o u. tl·a.üLI', designou Hosoul'o Filho~ um llnno de licençn., com or•para ordem do dia. dn scssiio r-;eguínte :
dcnntlo, 11nr11 tmtiLt• do sua SIIUdo.
Votaçiio cm 3·• discus>iio dit Jll'Oposlçüo da
N. OU, de i805, qun nutot•isa o Poder ExCnmnrn dos Deputado:::, n. 31, elo 1893, qno ecutivo a conceder 11 Alcttlos Cntiio da Rocha
declara do livre c>eollm do Govm•no, alem de Medi·ado, hiilliothccurio tln ggcoln do Minas
outros cargos, que Já. o são pcl[l.legisltu;.ão cm de Ouro Pt•cto, um anno do licença, com o
vi'gor, a nomcnção do dircctnrcs do Thcsouro, respectivo ordenado pnrn tratar de sua snude
Inspectores da Atfon•lega d; Capitut Federal on•to lhe convier;
o da Caixa da Amoi'lisaçiio, Director da Cosa N. 70, do 1805, que nutoriso o Poder Ex·
da Moeda, ndminisii'ILilor da Imprensa Nacio· eeutivo a concedO!' n Antonio Lconordo de
na! e Dia•·io Officiat e directo I' da recebedoria; Menozos Amor!m, !" csoi•iptiii'Ill'io do Tbo·
Votar,iio cm !" discussão do projecto do Se· ;ouro NIJCionnl um anno de tlcencn eom o renado n. 55, de 1895, que dotermii!II quucs os spectivo ortlonado para tJ•ntar do sua soude
netos, quo nü.o se devem consiJo!'IU' 1\esolu- onde I!Io convier.

ORDEM DO D!A

cõcs Legislativas 110 Congresso ;

Votnciio cm 2·1 discussão dn. proposiçü.o da.
Votnçiio cm 2" di$cussiio olas proposições da mcsmn. C:uwll'n, n. 2U de i8U5, que Pl'oroga.
por dons aunos o prazo concedi• lo II gstrnda
Cnmnt'tL dos DPpu tndo~ ;
N. •11, de l8U5, quo garante n. p;•nsão !LS• tio Fot•ro Luopoldlna.-·Conlo_cossionaria. dn Esscgur1ulu. 11elo n.rt. 31, do rl·gulamento np· ll'Utlit de l'cno de santo Eduut•do no Cupt•ovndo por úccJ•oto n. 9·1:? A. olo ~~ do ou· choeii•o de 1tapomh•im;· purn n conc1usiLO uns

tubro de 1800, 11 o. L11Uri1 Augusta de Mo· obJ•ns du tinha entro ostcs dous pontos.
Votação um 1" di•cussiio dos projectos do
rnes, v!uva do thcsom·oiro d11 llsti'IIdll. de
Senado:
.. . ·
Ferro do Paulo Alfonso, Lniz Augusto de Mo·
raes, !ntlepondonto da obi•Ignção cstabolecldn N. 58 do r805, quo declara pertencer no
pelo§ 1" do art. 14 do mesmo rogulnmonto ; Estado de Pornam liuco os jlroprios naclonnos
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ncllc oxistcntes ao tempo da promulgar,iío da
Coustltulçiío Fe~cral ;
N. 50 do 181!3, qno 1lispúc que o Governo
Federal, reconhecendo a legitimldudc do Se·
nndo do Ei:itudo dn.

D1~hin.•

fiJI'Jmvlo

pclu~

dous

terços sullsistontes dcpoi• de lindo o biennio
logblatl vo du 1803 e 1804, gnt•a.ntirt't no rur.smo
o. livl'o c pleno exercício de suns funcr,úcs ;
Votuçiio om 21' lll~cus~ií.o .da pr•oposic;1iO da
Camnru. dos Oeputudos, n. DO do H:ID0, r;uc
concede n. O. Ro!:n. d1L Cunhn. o Sih·n viuvn
do tenente do exorcito Alfr•cdo Silvn., morto

em deiC~n. dn. Republica nn. tomada. dn ilhn. de
11-·locnnguê, n. ponsiio annun.l do I :~OO.~ouu.
211 discussão dos projectos do senado;
N. 42 de 1805, que elcv" ns grntillcuçües
dos pntrües·mUr ;
N. ·l3 do i803, quo eleva os vencimentos dos
guat•das do polici1L do3 arsonacs de mnrinhn;
N. 44 do 1895, que eleva os vencimentos
dos olllciaes das secrrtn1·ins dos ArscnnC>s dos
Estados da Balda, Pernambuco, Pari\ o Mntto
·Grosso ;

N. 45 do 1805. que eleva os ''enolmentos
dos secretaries dns Capltnnlns do Porto dos
Estados;
N. 47 de 1805, que eleva os vencimentos
do esc1•ivão e do meirinho dn Auditoria de
Marinha ;
2' dita dn proposicão da Cnmnra dos Deputados, n. 93 do 1895, que faz reverter em
favor de D. Florinda Menna Barreto Fer·
reh•a a pensilo ooucedlda a D. Balbin11 Carneiro da Fontoum Monn" Barreto.
Levantn·so a sessão a I hora da tnrdo.

1805

lllohnrd, Joaquim Sarmento, Fmncisco
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cluu.lo, co .. ta AZO\'edo, Antonio Baonn., Pil'OS
Fel'roira, Coelho Ro·lriguc~, .Joü." Cordeiro,
AI mino Afl'onso, Josó Am•n:~rt.lo, Oliveira Galvii.o, Abdon :O.Jilllncz, AlrnultLl Durrcto, .Joü.o
Noiva, Joaquim PerntLtnbuco, Re;.:o ~folio,
:\Iessins de Gusmão, Lettntlro Mnciel, Rosa.
.Tunior, Sflvorino Vien·n, Vi1•glllo D:~masio,
Eugenio Amorim. Gil Goulnrt, Manoel do
Qucirm,Qnin tino fi(Jcnyu vn., E o \Vanilonltoll',
C. Ottoni, Julio l'l'Ot:t e Hamiro Barcollos.
Ahro-so n. sessão.
E' lirla., pq!'tn. om úiscuaaão o som debato
npprovadu n. neta da scssti.o llllttwior.
Comparecmn, durnnto n. ~essão, mn.ls os

Srs. Cruz, Leito c Oiticicn., Ruy Dn1•bosa,
Lnpo1•, Lopes Trovilo, Leopoldo 1lo Bnlhües,
Estm'cs Junior c Pinheiro 11!1Chndo.
Dclxnm de compa1•ecm• com causa pnrticlpodn os Sl~. João Barbnlho, Justo Chet•mont,
Gomel:i de Cnstro, Nog-ucil•a Acciol~·, Correia
de Ara.ujo, Domingo:-; Viccnto,Aristides Loho,
Gonçrtl\'I~S C!:aves, PuuJn. Souza, Moraes
Bnrros, Campo; Sn!lcs, Jonqulm de Souza,Oonm·oso Pence, Aquilino do Amaral, .Arthur
Abreu o Rnu!ino Horn; o sem ella os Srs.
Mnnool Barata, Coalho e Campos, Joaquim
Mnrtlnho o Vicente :.Inchudo.
O Sn. 2' SEcnETAltiO servindo de 1', dá
conta do segninto
EXPEDIENTE

Officio do Sr. I' secretario da Cnmnm dos
Deputados, do ·1 no col'rcnte mez, communicnndo qno úq uclla Cnmurn foi rcstltuldo snnccionndo um dos tLttthogl'fl.!lhos Ua Resolução
do Congresso Nnciunnl. l'Cilltivn. ó. abul'tUl'a
142• S&SSÃO E~! 5 DE NOVE~lTIRO Dl~ 1805
do credito do 3.000:000$ para restaurur;iio e
molhornmonto dns fortulezns da Republica.
Prisidcncic1 do S,·. Jllauaet Victol'ino
- lnteiru~o.
Dous do mesmo Sr. Secretario o do igual
SU~f:IIARIO- Alwrtnl'll dn sossüo- Lollm·n. o do.tn., remettendo n.s seguintes
npprovnçt1o dt~ nctn.- ~XI·t~om:-oT~ - Pt\l'(lcoros
- Oiflcurtlo do St•o ltogo Molto - OnDim oo uu
Adinmonto lln. votação dus ma toritu tHlcort•a..
das- 2• discussão o votnç<10 do projt•cto do
Senado n. ·12, do 18U5- Votu.;iio dt~l\ mntorins
oncorrn.dns - 2ll cli~cussiio do 11r1ljccto do Sll•
nlldo no -43, do 1805- DiiiCIU'RO e omondn do
Sr. Gnstn. Azevedo -Encort•tmHmto dll !li~cnll·
são e uddiumcnto dn votu~ilo- ~" dl~cu~R:1o
oncorl'nmanto l' n,fhliamonto tlll tlit~CIHI~iio du~
projectoR 1111, ·H o -15, do 1805 -2<4 diacn11~ilu dn
do no 47 - Dl~curso u omorHhl do Sl•, Jm1o
Noh•rt -L!:uoomunonto dt\ t!iliCUl5BI10 o Mltlia·
monto d[l. \'otuç:\o- :?a dlr.culls:1ll 1 cnce1•ra ..
monto o nddinuwnto da voluçt1o du. propnHi~:1o
dn Cnmnra Jl •. OJ, du 18{l5 - Úl'dtun tio tli:1,

PROPOSIC'ÕES

N. 100- 1805

O Congl•osso Nacionol resolve:
Art. 1.• Flcn o Poder Executivo autorlsado
a conceder no Dr. Henrique Autrnn dn Mattn
o Albnquel'quc, nsslstonto tio cllnicn da Fa·
mlldatle dtl ~!t:Uieillll da RtLhin, sei~ mezos du
liccnçon, com o n·~pct:tivo ordcnudo, tmra. tro.·
tal' do 8Un :mudo u!Hlo lho convier.
Al't. 2. o RcYognmos-ud dispas leões em
contrnl'io.
Cllm~t·n dos Doputndos, 4 do novembro do
Ao mcio·dia comparecem os 31 seguintes
Srs,;onndoros: Joáo l'cdl'o, J.Catundn,Gnst..vo JS{l5o-FraHci:ICO de .A.s.sis nosa o Siha, pro·
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Cnmara dos Deputados, n. 38, de 1805, que
mrmda contat• no cnpltiio do 8" I'eglmento de
c"vallnrln Antonio do Lago n antiguidade do
posto do nlforcs desde 18 de jrmciro de 1808,
voriOcou que esse official, cornmlsslonado no
N. 101 - 1805
posr.o de alfores a 2 rle sotombro de 1805,
seguiu pam a carnpanh~ 110 Paraguay, n~
O Congresso Naclcnnl resolvo:
qual tbl fo1•ido' a 2 do maio de 1860, regresArt. 1.' E' o Podot• Executivo nutorlsndo a sando nesta Capital, tendo depois de subrnetcontrnctar, por cinco annos, com n compa- tido tt inspecção de saude, barxa rio sm•.-iço,
nhia ou pat•ticular que melhores vantagens obtendo n graça a poucos concedid '·de urn~
otrcrccer, o serviço do uma viagem mensal na pcnsiio que percebeu dur•anto oito annos, em
llnbn de nnvcgaçiio entro os portos de Co- que se ocCUJlOU excluelvomcnte dos seus ln·
.
rumbá, s. Luiz de enceres, Mimntla c Aqui· teresses.
dauana, no Estado do Mattc Grosso.
Ainda o Govot•no mandou cm ordem do dia
Art. 2." Revogam·sa ns disposições em con· n. 1883, de 188·1, contar-lho a untiguidaole do
posto de alferes desde O do outubro de 1870,
traria.
·
o tempo cm quo esteve no gozo da
Cnmarn dos Deputados, •l do novembro do mclt~indo
pensuo!
1895.- FJ•ancisco do Assis Rosa. e Sill)a, pro·
Ainda niio contonte com tiio oxtt•aordlnarlos ·
sidonte.- Tlwma: Delfina, i" socretario.- tlLvores,
conseguiu quo o Pn.1•Jamento lhe
Dr. Jbtto»io Pinto da Fonseca, supplente.
mandasse cont"l' a nntlguldrLrlc de 28 de se·
servindo de 2° secrotnrio.-A Commlssilo de !ombro
de 1867 n 27 de ngosto do 1873, cm
Flnn.ncns.
·
Outro do Mlnistoric da Justiça c Negocias 'que esteve fóra das lllch'lls do exercito !
Rcadmittido
no
serviço
em
1873,
pra·
Interiores, transmittlndo n Mensagem do
Sr. Presidente da Republica, devolvendo tendo agot'll contar antiguidade do posto
sancclonado um das nutogrnphos da rcsoluçiio de alferes de 18 de jnnoir•o de 1808, ópoca
do Congresso Nacional, relativa à conces,iio .em que nem no menos tinha satlsi'olto
de licença ao engenheiro civil Josó Dias Del- as cxigencius do art. 28 do decreto n. 772,
gado de carvalho Junlor, lente do Extern~tto rle 31 de março de IR51 ; oxigenclos que só
do Gymnaslo Nacional e professor rlo Collegio satisfez em abril do 1875, conforme a inforMllitnr.-Arcblve·SO o nutograpbo e oomnlll· mnçiio n. 1277 de 26 de setembro proximo
pnsoado da Itep~rtiçiio de Ajud~nte Gener~l,
nlque·se IÍ outra c~marn.
Outro do Minlaterio da lndustrl~. Vinçüo o enviada ao Senndo.
Obras Publicas, de 4 do corJ•onto mez. trans- A nllegnçiio do capitão Lago, de que, si
mlttlndo a Mensagem do Sr. Presldonte da niio tivesse om vh•tude do ferimento receRepublica devolvendo um dos autograpbos bitlo, se ~fltstado do campo rio operações, set•ia
snncclonado da Resoluçiio do Congresso Na· imlubilauclmento incluido na. promoção de 18
clonai, relativa ó. abertura do credito extra· de janeiro de 1808, é b~n•l e como tal nem
ordlnnrio de 2.090:135$872 para occorrer no merece contcatnçiio.
pagamento das dospezos realizadas e a rca·
Poucos officiacs nas condições do capitão
llzar por conta da verba -Ten•as Publicas e Lago
com muito m~ior tampo de campanha
Colonlsnçiio. - Archive·•e o autcgrapho o teem eroccbitlo
t11ntns I'ccompensas ..
communtque·se â. outra Camnra.
Duns Mensagens do Prefeito do Dlstricto Como muito bem diz n Repartição de AJuFedero! <lo 30 o 31 do mez tln•lo, sujeitando <t dante Genet•al em otllcio n. 707, de li do judecisiio do Senado Fe•lel'ai as t•azõ'" pelas nho do corrente nnno, cst• pretonQãO n~o se
qunes vetou as resoluções do rcspccti\'O Con· Jlrrna em dir·cltos adquiridos ou Injustiças
selho Municipal, relativas à matricula geral sotrrulns: deJltmdo w11'came~Jto da !J1'açet, que
do serviço domestico no Dlsiricto J1edernl o não pó•lo ser J'eltn, porquanto ella lmportarli
n divlsüo da oidado om trcs dlatt•!ctos. -A' napreterlçiio de onze capltiics, sois dos quacs
toem curso de armas e. -cinco contam 3, 4 e 5
Commlssiio de Justiça e Legislnçiio.
O Sr. 3" secretario. servindo de 2".1ó e viio ~nnos ge campanha, ao: passo que o capltilo
a imprimir, para entrar na ordem dos tra- Lago nuo conta nem. oito mezcs.
E' portanto a comrrilssiio de parecer que ~
balhos, os seguintes
proposição niio deve ser tomada em considePARECERES
rnçuo.
Sala das rommisscrcs, em·4 de novembro de
N. 215-1805

sidente.:.. Tiloma: D'lfino, I' secretario.Dr. Â11t011iO Piuto da Fonseca, supplente,
sorvlndo do 2" socrotarlo.-A' Commissiio de
Flnnnçns.

IBD5.-Aimeicla

Dm'l'l!lO,

-'lodo l'!'civc,.-

A Commissiia de Marinha o Gum•rn, ji\ lmbl- Rosa Jwu'o1•,-E, W'anclcnholl,.-Pil'Cs Far.
li!.tt<la a emltth• parecer sobro a proposiç[o da I'Cll'tt,
I
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N. 216-1805
A Commlssiio de Marinha 0 Guerra tonrlo
Albortilla
presento o requeri monto om
Nogueira Perolro, ''iuva do capitão cnndirlo
Dulcidio Pereira, Jlodo melhoromonto do roforma para o sou fallccldo marlrlo, com o fim
do nu~montar o moio·snldo o montoplo quo,
como viuvn. nctualmonto percebo, un Importancia do 200$ monsnos, verificou quo osso
olnclal (o! p~r.actos d~ brav'!m promovirlo no
posto do .cap1tno, nbus1vn o lilognlmonto, um
me~ e so1s rl1~s, dopols rio fullecido (!)como
ontao so pratJC!lVlL, o!fon~endo n. lei com ma·
nifesto e>bulho dos rlmhell·os publicas.
A praxe_a quo se p:otondo nr~•imnr a sup
plicnnto nno foi ma1s do quo um abuso d"
govorno ljUe findou a 15 do novembro proximo passado o quo o Senado deve profiigar
em nome ria moralidade administrativa, para
que.os.sovel·nos futuros nem siqucr pensem
em 1m1tnr.
Alóm rlestns razões que 'por si só bnstnm
para <JUO a petlçiio de Albertina No"ueim Pe·
reira nüo seja tomada em conshlÓraoiio nc·
cresce que ella niio vem ncompn.nhnda ~orn
ao menos do um outro documento que prove
a qunlidndo do viuva o idontirindc dare·
quarento ; pelo que a commissiio ó do pa1•ecer
quo dovo sor indeferiria a protonçüo.
Sala rias comml"õos, 4 de novembro do

'I""

votnr·se, vno so p1•ocedor á votaçílo
desta o das domais matarias oncorrarlas.
Posto a votos ó appr,ovarlo~ o, sen!Jo ado·
ptndo passa pnm 3'' dlôcu>Sao n proJecto do
Sen~do, n. ·1:!, ~o 1805,
olovn as gratitl·
caçuos dos patroas-mór.
O Sll, CosTA Az~<noo Q1c/a m•dcm) roqnor
o o Senado concedo dispensa de intorstielo
para n 3• discussiio de projecto.
Votnçiio om 3' discussão da proposlçiio da
Cnmnra dos Deputados n. 31, do 1805, quo
declrrrn do l1vrc escolha do Governo, alóm do
outros cnrgos, quo j~ o são poln legislação
cm vigor, a nomeaçüo de directores do The·
souro, inspectores da Aitimdega da Capital
!'edoroi o da Caixa de ,\mortização, Director
da cnsa da Moeda, administrador da lmprensa Nacional o Dim·ia Official o director da
Recebedoria.

'I""

O I!! a•, Prcoohlente Jô o parecer que
a Commissiio rio Finanças prestou, de nccordo
com a. d(·Iibern.çiio do Senado, sobre ns emendas oJferecldns, om 3;• discussão, il osta propo·
siçiio.
Drclnra quo em 3• discussão j1\ foi appro·
valia uma ornendiL suppriminrlo o art. ~·da
proposição, ficando p1•ejudicndns em virturle
dostiL npprovnçiio a om•nda dos Srs. Joiio
Neiva, E. WandenlwU• e Messias do Gusmilo,
resta belocondo pnln vras suppressns cm 2:a
1805.- Almeida Bm·1·cto. - Jor7o NeitJa,- discussão ao referido o.rt. :i"; n parte dos
E. 'll'andcn"olh.-Pitcs F01'1'eir", vencido. arlditivos do Sr. Leito o Oiticicn relativa,;.
fixação do numero classe o vencimento dos
O Sn. REGo MreLr.o-sr. pr·esidentc, pedi a omprogndo:i das drlogacins flO Pru•ú., Da.hia.,
palavra para fazot• uma decln.rnçiio,
Pernambuco e Rio Cirando tlo Sul o n sub•,
O discurso, si tal se podo chamar, que pro· emenda do Sr. Ramiro BarceUos concarnen·
feri n11 sessilo do i o lbi publicado no Dial'ia t á doleuacin. do Rio Grande do Sul.
Declam ou trosim que lm suh·emondas dos
do Congresso do 2 do corronto m'lz. niio foi
revisto por mim. Tendo sido essa pu biicnçiio Srs. Antonio Daena o Vicente Mnchadn relafeito. sem soionciu minha, niio posso sm· nom tivas nos additivos do Sr. Lo ito e Oiticica,
sou responsavol pelas Jhllns quo nelia se concernentes i\ pot•to quo se refere ás dele·
goelas do S. Paulo e Curitibn.,
notam.
E' annuncinda a votnçilo da sub-omenda
E1•a só isto o que queria dizer.
do Sr. Antonio Dnena relativa á delegnclnde
s. Paulo.
ORDEM DO DIA
O Sa•. Antonio Baenn (pela ordrnll) -Sr. presidente, peço a V, Ex. perO Srt. PrtESJDE~TE declara quo, niio !ln- missiio parn dat• alguns escln!•ecimentos no
vendo aIndo. numevo legal pn.1•n votar-se, con- Senado,
tinún. adiada n votação das ma terias constan· A emenda quo tive a honra do apresentar,
tos da ordom do dia.
mandando supprimh• da tnbolla a Delegacia
Soguo·so cm 2 1 discussüo com o parecer das Fiscnl do S. Pnuio, não so rofero preoisamente
Com missões do Marinha o Guerra o de Flnnn· á oxtiocÇt1o da delegaoia, pot• isso que, como
ças, o projecto do Sonndo, n, 42, de 1805, nnquelln ocraslilo eomp1•ovci,Já está isto pre·
quo olovu. as graUiicaçaes dos !llltrõcs-mól', vislo na lo! n 1·10 A, do 20 e Julho rio 1893,
oxccuçiio logo quo soja Inaugurada a
Ninguom.pedindo a palavrn, encerrn·so a oalteriL
(aniiOgll
mandada creat• nesta capital.
diseussilo.
Devo ser brevemente inaugurndn esta nlO Sn. PnESJDENTr. doclnra· que, constando mndPA'II. i o, -pot• isso, oíforoci n. cmeoda. subda lista da porta a prosençn do numero le~al fuettidll li votação.
~unodo

v. vr
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O l!õr. Pre,.ldente-0 Sn. Senador E' approvndo o ndd!t!vo do Sr. Leito o O!·
Antonio Bocno ncnb" do doclnrnr quo n ""Jl- ticlca rl'!utivo 1\ llxnçii.o do possonl tochn!co e
press1lo, JllL sua. snb·omendn. qno propoz, rc~ opm·nrio lln. Casn lln. MoetltL.
iore-so unica.mento 1\ t1Lbelln quo foi apresonFico. proju,Ucudu a omr~tuln !ln Commissii.o
tndn pelo S1•, Leit" e O!ticicn rclaLivnmcllte 1\ do Finanças, ~U}Ipi·o~~lvo. do pnrto do m·t. 3.,
(1tpprovn1!1\ em 2• Ulscu::~siio).
delegncil• do S. Paulo.
g' u.pJH'o,·adn. n. emonda do. Com missão do
Posta. a votos, i.Í n.pprovadn. fL sub-ommHln.
o Log-islnç1i.o suppressirn do § 2" do
do S1•. Antonio Raono, supprimindo a tmrto .rnstiçm
o.rt,,
•1
(llpJli'OV!l,Cla,
um !!• discns~ilO),
do> !Lddltivos do S1•. Leito o Olticic" collcerE' 11pprovndn. a. olt,londo. lhL Cummissüo de
nonto li delegocin do S. P•mlo.
Finan~ns supprcssiv" do art. 5' (approvndn
E' rqjoitnda o. P"''(O dos odditivos do S1•, ülll 2" 1liscu:-:sií.o).
Leito e Oiticicn, relati\·a á dolega.cia d(l Minas Siio npprovntlos os atl11itivos approvndos
Gerncs.
em 211 d1scussiio;
A pro1Josil;iio Oca sobro o Mosn nOm do pas0 Sn. ANTO~!O BAE~.\(pâa m·d"'")-Sr. Preshlento, creio quo houve equivoco nesta sat' por mai:; uma discus:-;iio no. sct:~sü.o soguinto n emendo. eontondo nHLtoria. nova o
votoçüo.
t•clttLÍ\'11. ú. Co.sn 1lo. Moolln.,
UM Sn. SE:-;Anon- Nilo houvo.
Vot·•çüo em 1" rliscussüo do projecto do SeO Sn. CoEr.uo RoDRIGUES- Por minha n:~.do, n. 55, do 1805, quo detm•mintl. quaos os
netos que niio so dovom consldomr resoluções
porte niio houve.
~~~gislati\•ns do Congresso.
O Sa. ANTO~Io B,\ENA- A Delogncin Fscal Posto n votos, ó rejeitado e projecto.
de ~llnas Gorncs nüo cst~ cxtinctn.
Vob•Qiio em 2" d!Scussüo da proposição da
O SR. CoEtuoRonmouEa-:.Ins tem de ser. Cnmara dos Deputados n. 41, de !895, que
gnrnnto 11 ponssiio assegurada pelo nrt. 31,
O Sn. ANTO:->Io BAENA-Tem tlo ser quando do
!'cgulnmento opprovndo por decreto
for inaugurada a A!limdega do Jul~ tle Fórn, n. 0·12
A, do 31 do outubro de !SUO, 11 D. Lauque, segundo informa o Sr. :.rtnistro dn F,,. ra Augusta
do Moraes, viuvn do thosou,•elro
zenda no seu relator lo, só voder:\sor em 180i, da Jlsti•nda de
Ferro de Paulo Alfonso, Luiz
porque o ed!flcio só flcnrn prompto cm fins Augusto do Mumes,
intlopondonto da obrigade 1896.
ção estabelecida pelo§ I' do nrt. 14 do mesmo
O SR. R,\l!IRO BARCELtos - Mns o pessoal regulnmonto.
do. o.ctual Delegacia fica sem vencimentos 1
Postan votos, Oo.pprovada, cm escrutinio
O Sn. A~TONIO BAENA- Continuará n pB!'· secreto, por 27 votos contra. i, o sondo ndoptad~ p•s.<a par" :i• 1llscussiio.
.
cobor, parece-mo, pela tube!la vigente.
Votuçii:o om 2• dlscnssüo da pt•oposição pa.
O Sn. RA>rmo B.\RCEr.tos- A 01nonda sú mo..;;ma. Cnmn.rn, n. 42, tlo 1805, qno ga.rnnte a
manda augmentn1• os vencimentos.
pensno nsseguradn. pelo n.l't, 31 do t•ogulamon·
0 SR. ANTO~IO BAEN.,- Fomm augmenta- to appromdo por decreto n. 942 A, de 3! do
d03 o numero o vcnclmento_,j dos empt•C~gudos outubro do ISUO, a DO. !tosa Sonches do Sou~a
de todas ns delegacias e niio vrjo motivo pnrn Carneiro, Ann11 de Aguln!' P•·ndo o Thero~a
quo deixe do chegar esse benellclo ú. Delegacia Angelica do Souza, independente da obi•JgnFiscn! de Mlnns üoraes, unicn quo np••esontou r;iio cstl•bclucidn pelo,§ I" do nrt. 1·1 do mos•
relutorio e deu contas de si no unno eco- mo regulamento.
nomico de 180·1, paio que mereceu louvores Posta ~ votos, ó opprovad••, em oscrut!nio
do honrado ministro da fazenda,
secreto~ vor 28 votos contt•n. O, C sendo ado·
O Sa. PnES!D~:NTE- O Senado acaba de ro- ptnd11 possa par11 a 3·• discussiio.
jo!tar n emondn relativn {, DelegnciiL Fiscal Votoçiio cm 2" dlscussiio o projecto do Sede Minas Gornes ; truta-se, portanto, do ma- nado n. 39, do !805, que nul.orbn o Governo
a manda!' couta!' ao i' Tononto reformado da
tei'ln vencida.
Armada, ArthU!' Wnldomiro d11 Serra Boltort,
0 SR. ANTONIO BAENA- Bem ; n[o proso- para os eJJ'cl tos. do. rol'or!lln, mais 8 mozes e
gulre!.
.
. . :!8 dlns 1lo 1-iPI'VJço. ~
"
E' npprovndn, n pnrto do.i adtl!tlvos do :.posto a votos, linpprovndo, em escrutlnio
Sr. Leite e Oitlcicn, concernenl.r lis delega- secreto, por :-w .votos conti'IL 5, c sendo adoclns do Goyuz, Cuynb~ e Curllyb11 salvo as ptado, voo sm' onvlado·li C!Lmnrn 1los Dopusubcmondas dos Srs. Vleontn Machado e Leo. tádos, Indo antes t\ Col!lmissiio do Rcdncçiío.
vottu;ü.o om 2· discm;::~ü.o 'elo projecto doSopoldo de Bulhüos, rolntlvos ús tlologacius tio
CUI'itybn, o Cuynb~ o a do Sr. Antonio Raonn nn.do, n. 4U, do 1805, que concedo )lonstio a.
nccroscentando a dologncla do 'rhorozlnn as D. !lrnzllla Augusta Plnhoh·o da Cunho., viuvtt do Genorul!•'runcisco da Cunha Junlor.
qunos siio succcsslvnmonto npprovndas,
11
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Posto n votos 6 npprovarlo cm oRcrntlnlo rnrlrt rlo Forro Santo Eclunrrlo no Cnchoolro
secreto, pm• 35 votos contra O c sendo adopta· doltllJlemirlm, para. a. couclu~iio elas obras
do vo.o set• onvindo ú. Cnmurn dos Doputudos, rln linlm cntJ•o este;.; rlous prmtos.
indo untes á t:omrnis:-:ão tio ltedncc:io,
Po~tos tL votos siio appr(w:ulos os o.rts. }0
Vot IQi'io cm

i

3·~ discus::~Uo

íla. pl'oposição Un

Cnmnra dos Doputndos n. 5·1, do 18U5, qne
nutorlsn. o Podt•r Executivo :1 conced(!r llO
Dr. L'rdi,lno .José du Ca~•,·alho e Amnjo, me·
• dica da Hospodnrin. do Irnmlgrnntes om Pinheiro, um a.nno tlo liconr,n. com o rcspootivo
ordenado, pnru. trnt!u• de suo. sande,
Postn IL votos 6 nppt·oyn.dn. om esc!'u!lnio
secreto, por· 20 votos C••ntrn. 13, e sondo np·
pro,'o/ln. Ync ser sulJmottidn. ú. Sitnc~·;11) Pf'O·
slrlonciul.
Votuç110 cm 3·1 discussiio da proposição Ua
Cnmnrn. dos Ooputadns n. i2, do 1805, que
ma.nrla trnnsfol'il' do qnadr·o do cxr~t·cito o in·
cluil• como e1fectivo cm um dos co1•pos mil i·
tares subordinados no ~IInistcrio da Juslit;n. o
Negocies lnter·lores, o nlforos do exor•clto
Benovonuto do Soum Mngalhi'ies.
Posta a votos é •!•Provada em escrutlnlo
secreto, por 30 votos contra. 2, o sendo ndo·
ptn~n V!IO ser snbmetti~n rí Snncçüo Prcsl·
ilencial.
vot rçiío om 3' discussão ~a proposição da
mesma C:<marn n, GD, do !895 que nutot•isa o
Governo n conceder ao cscrlpturarlo da Es·
trnda do Ferro do Paulo All'·mso, Luiz Fer··
nandes de Araujo Besouro FJlho, um anno de
licença, com ordcnndo, para trntnr de sua
saurlo.
pesfa n ''otos ó npprovnrla em esct•ntino
secreto, por 27 votos contra. 7, e sendo nJJ·
provada vao ser submottida rí Suncçiio PJ•c·
sidoncirtl.
votação em 3" discussão da proposição dn
mosma Camara n. 69, do !805, quo autorisn
o Poder Jlxecutivo n concedor a Alcldes Ca·
tão da Roclm Medrado,bibllothecnrio da Escola
de Minas do Ouro Preto, um anno do licencn
com o respocti vo ordenado prtra tratar de
sua sande onde lho convier.
Posta a votos é npprovarln em c'crutlno s&·
creto por lO·votos contra 10, c sondo ado·
pta~a vae ser eubmettida li sancção prcsl·
donclal.
Votaçiio cm 3• discussiio da proposição da
mesmo. Ca.mara. n. 70, do 1895, que n.uto1•isa. o
Podor Executivo a conccdor n Antonio Loo·
nar~o de Menczos Amorim, i' cserlptur·nrlo
do Thcsouro Nacional um anno do liconça
com o respectivo ordcnndo para tratar de sun
saudo ondo lhe convier.
Posta a votos é npprovada om escrutino
secreto por 20 contra 12, o sondo ndopturln
vae ser >ubrncttldrt rí sancçiio prosldoncial.
votuçiio em 2" discussão da proposição drt
mesmo. Cnmara. n. 20, do JSU5, quo proroga
por doua aunos o pt'JIZO concedido i• Estrada
do Ferro Loopoldinn, como cessionnrla drt Es·

O

-.po,tn n votos ó

"'

nprpovnrla a omonda da
commissü.o do obrns publicas e omprezas prl·
vile.:.dndns, supprcsslvn. tio urt. 3·'.
E' a proposiçii.o, nf"sim emendada, adoptada.
o passa pn.t'/1 s·• discnssão.
Vot:u,·ão em J!' di:iCUi'São do projecto doSo111\r!o n. 58, de 1805, qun dccla1'a. pct'tencor no
Esfíl(}o do Pern~tm buco o~ pt•opriDs nncionnes
ncl!e cxi.-tontcs no tompo dn promulgação da
Constitniçi•o Federal.
Posto n. votos r\ n.pprova•'o para pnssar n.
211 discussão iiHlo a.ntcs :i. Commissüo do Justh:n. o Leg-islnc::1o.
Votaç,io dr• i' discussiio do projecto do Se·
nndo n. 57, de t805, que dispüo que o Governo
Fcdoral, reconhecendo a ledtimldade rlo Senudo do Estado da Bahla, formado polosdou s
terços subsistentes depois de findo o blennlo
legislativo de 1893 ~ 1804, gnrantirrí ao mesmo
o livre e pleno oxerclcio de ouas funcções,
Posto a votos é rejeitado.
Votnçüo cm 2' discussão dn proposição da
Garoara dos Doputados, n. 90, de 1895, que
concede a D. Rosa da Cunha e Silva vluva
do tenente do exet•clto Alfredo Silva, morto
em t!cfean da Ropubllca na tomada da Ilha
de Mocanguê. a pensão nnnunl de 1:200$000.
Posta a votos ó approvada em escrutinio
secr•cto por 27 votos contra 7, o sendo adoptndo. pnssn para. 3a tliscussiio.
0 Sn.. LEOPOLDO DE BuLtiÕEa (pela orà•m)
l'cqner dlspcnsn do lnster-isticio para 3" dls·
cussão da proposicito .
.AnnunClndn. tt. votaQllo do ro~uorimonto e
veriUca.ndo-so não hn.vet• m~tis numero para.
votar-so proccdo-so ú chamaria dos Srs. Se·
nJtdorcs que compal'ecornrn iL sossiio (30) o
doixam do rospondor os Srs. Ct•uz, Coalho
Rodrigues, Oliveil'a GnJviio, Almino .Atrunso,
Almclola Bar-reto, Eugenio Amorim, Gil Gou·
lat•t, Ruy Barboza, Leandt•o Mrtoiel o Ramit•o
Bnrcellos (IOJ.
O Sr. Pt•esldonte declara que, não havondo
numero para votar·so fica tn•ojudlcado oroquorimcnto.
Segue-se em 2: discussü.o, com o parecer
das Commissõos de ~larln!Lit o Guerra e rio
Fin<Ln~ns o prouecto rio Sonrtdo n. 43, do 1805,
que elovtL os vencimentos dos gunt•dns do po·
liciatlos At•sennes ele M1winhn.
Nlnguom pedindo u pula vt•n cncot·rn-se a
~iscu,íio, tlcnndo n votução ndiadn por fulta
1

do quorunl,

Soguo-so om 2~ discussão, com o piU•ccor
rins Cornrnissüos do l\larlnha e Ouorra o de
Finnnçns o projecto do Senado n. 44, do 1895,
quo olevn os voncltnontos ~os otllcines das
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secretarias dos nrsonnos dos Eatndos do Bahin,
Pornnmbuco, Pnt•t\ o Mntto Grosso.
O SR. CosTA Azi~YEoo-Sr. Presidenta, sou
o nutot• deste pt•ojeuto o houve o esquecimento de so dcclu.rnr que ~o rcfcro ú. ropnr·
tição do mo.rinhtt, o ,lustnmento lo! apresentado parn observar-se o quo lmvla deliberado aCamara dos Srs. Deputndos.
O SR. PRESIDE:>~m -V. Ex. podo mantlnr
uma omondo. nosso sentido.
0 Srt. COSTA AZEVEno-Fnl·n·hel
E' lldn, npolnd11 o posta conjunctnrnonto em
dlscuss~o. que so encerra som mtds debato, 11
seguinte
E meneia

Ao nrt. !•:
Depois da palnvr~~:-Arscnnos-nccroscontcse: do Mnl'inbo..-Co.<la .1:eoedo.
Ninguem mo. is po•lindo " pnlo.vrn, encerra·
d.
- fi
se" tscusmo, cnndo " votação ndindn por
falto. elo qum·tou,
Sogue.. sc em 2:1 discussão que so encerra
som debMo, adindtt a votnçiio por falto. ole
auol'um, o projecto do Sono.do n. ·15, do !8G5,
que elevo. os vencimentos dos socrctnrios das
capitnnllls dos portos dos Estados.
Soguo se em 2·• d!scussiio o projecto do Senarlo n. 47, do 180.,, clovnndo os venci montas
do escrivão e do meirinho da auditoria de
marinha.
·
OSr.J oiioN"h·n -'..s,•. Prosidento,
este projecto nppnrcceu no Senn•1o para snnnr
o Jnconveniento que se notn. no orçamento do
Minlstorlo da Marinho, mas o hont·ndo Se·
na dor pelo Amazonas, ~unndo o npro,cntou,
limitou apenas n consipnnt• como ordonndo n
cifrn que estnvn no or~amento.
O SR. CoSTA AzF.YEDo- Vindo dn Comam.
O Sn. JoÃo NEIVA- Entrotnnto nota-so,do
um Indo, umn ~J·avo injustiça, o do outJ•o
uma lacuna.: o. in,iusti~~n. ó qunntn nos vonclmontos que ornm pe~urnas g,•,t.lficar,õos ~uo
sellnvnm no escrivií.o o no meirinho pn.ru. oxcrCOI'Cm essas tuncções; o n.Incuna ó fJUO um1t

ropartir;ão som porteiro pótlo dcterminnr o
oxtrnvlo dos pnpeis ~uo ostüo no nrchivo.
Soritt pt•cclso ct•crn· um pot•teiro, mas pa.l'n.
evitar isto, fica o meirinho com umn grntlficnc;ü.o p1n•o. exercer ns func~ú(•s do porteiro.
O c.u:criviío, que tc•lll l\mc~·ües nn. nuditorin.
do mnt•inhft. dovo tot• mn.lol' vencimento~·
Constn-mo qno o auditor do marinha cho·
ga.vn multa• vezes ó. ropurtl~ão o uiio porlla
entrar, porque ost1~VtL fechudu, n. ohrwc el'o.
ontroguo TL umn or!lonauça que nlll compn·
t•oclo..

A omonda tl nosto sentido. (La,)
Voem ti mo.<n, siioli dns, apolntlns o posto~
conjunct11monto om discussão ns seguintes

Ao nrt. !."
Depois dn pnlavrn-Marinlm-rllgn-so: os
dnquello paro fienrom om 2:·100$, o os destas
om 1:200~; sondo para ambos dons tcrços,considorndos- ordenado o o outro torço grntlficnçiio.
Accrescon te-so:
O meirinho nccumulnrti os funcçõcs de portoiro da auditoria.
S. n..-Joao .Nci'IJa,
O Sr. Co,.l.n A:~:eve<lo-Sr. Pra·
sldento, autor do projecto cabo-me dizer, que
estou perfeitamente tnmbom de nccordn com
ns obsormçiíos lbltas pelo hom•atlo Senador
peJn. Pnrnhyba.
En mesmo dou testemunho do que no. Auditaria do Marinha muitas vezes nos tempos
pnsmdos, ~unndo a Constituiçilo do Tribunal
oro. a mesmo. quo. actualmente, do estarem
ns portns fccho.•las o sem po•ler o auditor
l'unccionnr, porque dillriamento se mandava
um inferior do cot•po do imperincs Iuot•inbeiros cntíio, hojo de marinheiros naclonnes,
p:~ro. o.brir a porta o eslo.r presente cm qunn·
to funcciono.va a o.uditorlo..
ASsim. pois, dou o meu voto ti emendo.
npreseutnda pelo honrado Senador pelo. Pa·
ro.hyba.
·
0 S!t. ,leÃo NEIVA-Agrndeço o. V. Ex,
Ninguom mais pedindo n pnlnvrn encerrase a dlscnssiio por l'nlto. tio auot·um.
Segue· so cm 2" dlsoussiío quo se encerra
som debate, nddla<la a .votncfio po1• fnlta do
qu111'1m1, n. proposição· !la Cnm'nt·a. doa Depu·
tados n. n3, de !895, qUO fnz reverter Oll\ t.t•
'\'01' tio D. 1•'1orinda Monnn Bnrreto Ferreira
n pnnsüo concedida n D. Bnlbinn Carneiro da
;~on toura Mouna Bo.rroto.
O Su. Pm~~rnENTE-Poco í1s •li versos commissões que o.dcantom os trabnihos sujeitos
no sou estudo pois que n·'mesa niio tom mnls
mntol'ins ·po.m inclui!• na ordem do• tr:t.b~
lhos.
A ordem do dindo. sessão seguinte ó :
Votnçiio cm 2" dlscus;iio dos projecto• do
Scnndo :
· .
N. 42, do 1805, que oleva 118 gt•atlficnQiloa
dos patriloa-móros; .

•
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DE NOVEMBRO DE

N. 43, do 1805, quo o1ova os vencimentos
dos guardas do poltclu dos nrsenucs do mt~t•i·
nba;

'

I

N. •l-1, do 1895, quo olova os vencimentos
dos officines das secretarias dos at•scnncs dos
Estados ela Haltin, Pernambuco, Pará o
Matto Grosso;
N. •15, do 1805, quo olova os vencimentos
dos secrotat•ios das capitanias dos pot•tos do>
Estados;
N. 47, do 1805_.olovando os !'•n~imentos do
cscrivtio e do mctrlnlto da nudttorta do marinho.;
Votnção cm 2:• discussão d.n. propo.3il!.ilo da.
Camara dos Deputados, n. V3, do ISOo, quo
Ihz rovcrtor om favot• do D. FJorind" Monna
Barreto Fet'l'eira n ponsiio co11ecdid" a IJ, Bnlbinn C"t·noiro da Fontuura 1Jonna Barreto;
Discussão da um onda con tcnU.o mn.trwia.
novo. o!Torcc:idn. o npprovada. cm 3• discu:;são
a proposiçito da Cnm11rn dos D •putados,n.3i,
do 1805 q uc,docl •t•a do livro escollt • do l;iovet•·
no nlém do outros cnl·gos, quo jU. o são pel11
ler;islaPÜO cm vl '0r,n uomeuçiLo 1lo directores
do 1'he~om•o, in:Pecto~·cs ú1t A1íímd~gu. !la C~
pital Federal e da CaiXa da Am?rttsa•;no, dtrector da Caso. da Moocla, _admmts.trndo~ da
Imprensa Nnelonoi o Dim·•o Offic"•l o dtrc·
ctor da Recebedoria.
2' discussão dn proposição da Camarn.s •los
Deputa.rlos, n. 27, llo 1805, qu,o n.l~tortsn. o
Podet• Exccu ti vo a o.brh• ao MtniStcrto da Mn·
rlnho. o credito oxtr.,orUinn.J·io do ~07: lõZ$5 ~8
para diversas despozns relativas 11 roorgamsação do liOspitnl de mot•inhn ;
a•dita do. pt•oposiçüo diL mesma Cum~ra
n. 83, do l8U5,quo autorisa oPodm· Exc~utt~o
a abrir no corrente oxcrcicJO,. no Mwtstm•w
dos Relações Exteriot•cs o ct•cditO suppiemon:
tarde W:500$ it vcrun n. J do nrt. 3• d11 lei
n, 206, do 24 do dozom bro de I SU·I ;
3• dita do projecto do Sanado n.-12,do 1895,
quo eleva os vencimentos dos patriles-mor.
Lovanta-so a sessilo tis 3 horas o 45 minu·
tos da tarde.
0

1
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P1·csidencia dos S/'.'1, Jarto Pcd1·o (Vice.Prcsi..
clenttJ) e Jfa11oct ficta1'ÍilO (Ptcsidallte)
SUMM.\HlO- Abot·tura U:L llt!!Hiito- LcHUL'a o
ap11rova~ii.o do. neta- Bxi·J~Inr.:..:T~o: -i~IIC~lrrn ..
Httmto tla diliCli!l!l;i.o Uo t·or!uerimonto conBtanto
do p:wocot• n. 2l7, do itm!í- Ooc!nra~ii.o do
s,., Coelho ltoUrignM- Ono1m no DIA -De·
claração do Sr. Pr~sidontQ- Etlcerramonto
Ua ,Ji<~~cll!l!tâo dn. ~mcndn. :~ JlropoAição n. 31
do 1805- 214. dlscu~Biio da pL'opusiçii.o n, 27
do JSOZi- Disctlt'RO~ 1loe S1•.:~. Dnmingos Vi·

cento, Coqt:l. A~o\·odo o So\•crino Vieira- J~n ..
cort•ame-nto dn. di'lcu~R:1o- Adln.mcn to dn. \'O ta•
\:io- Ohsorvnçõc'l do Sr, Prc'lldcnt~- Chn·
ma da- J::ncoL'rLmlonto dn d isnnssiio da propo..
~j(::i.o n, 1'!3, do 18'J:i, c do pt'O)OCt(') n. ·1:!, do
itm~,- Ohserv:wõcs do S1•, Pt•o:udcnto- Ot•dom
do ti ia 7.
~

Ao moía dia comporeeom os 2C sc~:uíntcs
Srs. Senn.Uurcs: Joü.o Ped1•o, J. Cntuncln, GustiLVo H.icltn.rd, Joaquim Sarmo~to, Francisco
Mncha.tlo, Costa Azovodo, Antonio Bacno.,
Manuel B:tl'n.to., Pires Fm·rcil'll, Coelho Rodri·
gues, Ct·uz, .João Cordoiro, Almoido. Blll'l'eto,
João Nbi\':L, Rego Z\lcJl!O, Leito o Olticicn.,
Ro.:~:t JuniOl', Eugenio Amorim, Domingos
Vicente, Gil Goulurt, ~Iunool !lo Quatro•,
Quintino Boeayuva, C. Ottonl, Leopoldo do
Bulhüos, julio !'rota o Ramiro Barcollos.
Abro·se n. sossão.
E' lida, posta om discussiio o sem debate
approvadu a neta da seS>iio anterior.
Comprn•cccm dut'ante a scssii.o, os Srs. Olívoiro. Gn.tvão, Abdon Milanez, Jo:tquim Por·
na.mbuco, SiJVcríno Víoira, Ln.pél', LOJ?CS
TJ•ovüo, Aquilino do Amarai, Esteves Juntar
o Pinheiro ~Jueha<lo.
Deixam de comparecer, com causa participada, os Sr;. Joiio Barualho, Justo Chcrmont,
Gomes de Custro, Nogueit'<l Accioly, Almino
Alfonso, Corrôu do Araujo, Aristidos Lobo, ·
Gonçalves Chnvott, P1mln. Souza., Moraes
Burros, Campos Solles, Generoso Ponce,
Mthur Abreu, Ruulino Horn; o, som ella,
os Srs. José Bm•nardo, Messias de Gusmão,
Leaudro Macio!, Coalho o Campos, Virgillo
Damasio, Ruy Bat•bosa, Joaquim de Souza,
Joaquim MUJ'tinho o Viconto Macltnlio.
O Sn. 2" SEommuuo (servindo do i') da
conta do seguinte :

--

EXPEDIEN'l'E
Olllcios :

Do i" secretario dn Cl\m:n•u dos Deputa• los,
datudo da Gdo cõrt•en to mez, romottcndo a
soguinta

36:000$000

50:000$000
56i: 000$000 .

da um 2:-W~.$ dn ordenado
c J:200S de gratifica(:ão; a
tle 30:000$ par.1. reparação
da mobilia e Jll'edios em (JUC
funcciona o Tril.tuna.l Civil e
Criminal. e a deõ:OOO$ para
ulngu[>J de uma cas:t. destiao ser-

u:vJ~" cspeciahnent~

viço do .Jury ; reduzida de
l51:2nus a IOS:ooo.~ a '·erba
p=t.ra pag-amento tfc pretores
12 ...\judas de custo a m::~g;straUus.

como na proposta .••••••••
13. Policia do Dis!ricto Federal:
Augrneutada a consignac;do do
40:000.:; para pagamento do
pessoal de poJicia re:s.er\"ada.
de escolha c confiança do
cheft! do policia; reduzido a
50 o num(·ro de inspectores

seccion;ICS urbanos c a 32 o
dos stlburbanos; reduzido a

20:000$1)00

352:029.$000

701 :02'$000

449:SG5SOOO

90:000$0()0

395:760SIJOO
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_ I. Subsidio do Presidente da
Republica, como na. proposta
2. Dito do Yice-Presidente,
idem •...•.•••.••...•.•••.••

3 .. DespPza com o palacio do

Presidente da Republica, como na proposta. ............ .
4. Sub3idioaos senadores, idem.
5. Secretaria do Senado: Modificada a verba da proposta.
por terem sido feitas as seguintes altcraçõe5: suprimida no pessoal a consignação
de 1:500.~ Jlar.l pagam~>nto de

303:200~000

I. 903:001$000

I I. Justiça do Districto Federal:
Augmontada a consignação do
7:200~ para os \'eucimento.s:
dos dons escrh·ãe.s tia Côrte
de Appclla~-ão, vencendo ca-

debates de 162:5~$ para
PROPOSICÃO
212:500$. por ter sido elevaN. 102- DE 1895
da de 18:00:1$ para 28:000$
a quota mensal rlo contrao Congresso Nacional decreta:
cto de taehygmphia : e de
Art..
O Poder Execnti~o é nutorisa.do a despender pela Rcpar~
compra de li nos de 3:500$
t!çio do ~linist.E-.rio da JusEca e Nc~ocim: Interiores9 com ru serviços
para 12:0J0$900 •••••••••.•
dcs!gnados n<~s ~cguintm rubricas, a quantia de Iü.519:-lO.f$GOO
8 •.Ajuda de custo a~smcmbros
do Congresso Nacional. como
A sal:cr:
na proposta •..••.••••.••••
9. Se.:!rct.aria. do Estado, como na
120:00~$000
proposta ..•.•.•..•..•.••••
10. Justiç.l. Fedor.ll: como ua. pl'oposta .•••.•.•....•.•.••.••

'
tada no material a consigna-

um continuo dispensado do
serviço c falleci•lo; augmenção de 31:000$ para o serviço de redac«;ão e ravis;.1o dos
debates, durarite cinco me-

zes •...•....•...•.•....•••

6. Sub3idià aos deputados, como
na proposta •••••••.••••.••
7. Secretaria da Camara dos
Dep.utados: deduzitla a quantia de 3:800$., Yencimento3
de um official rla secretaria,
disiJEiosado do serYiÇ0 1 QUC
falleceu;augmentada.s no ma·
terial as seguintes consignações: para publica~o dos

10 o numero dos agentes de
I" cl~. a 25 o dus de
2'" classe, a 40 o dos de
a~ classe; augment.ados os
vencimcnto:s do mediro da
Casa de Detenção de 3:fJ(){}$
pa.ra 4:800$, sendo 3:200$ de
ordPnado c 1:600$ de gratifica~-ão. • • . • • • • • • • • • • • • . • • •
Casa. de- correcção :
Augmenta•lo:; no pcs_çoal os
Yencimcntos do medico de
3:{Y)()~ para 4 :ROO$. sendo
3:'200$ de ordenado e I :GOll.~

de gr"atificação ••••••••.•••
Colonia dos Dous lHos:
(Decreto n. 145, de II de julho de 1893)
I dir-·ctor .••••••••.•••••••••
1 ajudante .................... .
I medieo••.•••••.••••••••••.
Ao mesmo, pelo trahaliJO G'e
ensino, gratificaÇ'J.o ••••••
1 escrivão................... .
I alrnoxarife ..••••••••.••••.
m~tf'('s

de oficina a 1:800,$

1 enfcr•neiro ................ .

3

5 pedreiros a 4$ diarios, ..•••
5 carpinteiros a 4$ d.arios ....
6 feitores a 90$ ••••••••••••••

mcdorias pat·a. os pedt·eiros,
carpinteiros, e feitores a 1$200
diat·ios para cada um •.••••.•.•
Swtento, ve.stuario c cumtivo de
100 cort-eccionaes, a 1$200 .....
1bjectos 11e expediente •.•••••..••

2. Ta4: 436$750

198:644$950

6:000.$IJOO

4:800$0()0

3:600~100

ooo;;ooo
a: ooo. ;:;ooo
2: -to [}.~000

I :800.$000
5 : 4 0().~1)00
7:20 1.';000
7:201$000
7:480.j,OOO
7:008$000

43:sJo.;ooo
22:712.~00

I :200~000

] :200.~·}00

d.,;pezas .•••••••••••••••••••••

24:000$!100

-.opto p.1gamcnto ........... ..
ateriaes de construcção e outras

Serviço de transporte ••••.•••.•••

150:000$000

~

~

p:U',\. COIISti'UC\'âO

1!c

ltlUiL

para o seu custeiu ; a de
ao:03J.) ]lara. compra do
uma lanch:t a Y;tpor para
cvudne-.~lo de doentes. t:u
estado da. lhhia ; 5:00t<$

de 40~0~10.~ pa.ra. ('"'!llJI'a do
num lancha a vapo;· para o
estada tio Pará e c.le 10:000~

Junta Commc-reial da Capit:1.l
Federal. como na proposb
.Archivo Pnblicn :
Augmeut.·\(l:t de 5:00J.~ }Jal'a
10:000.) a consi::ma,;J.o Jura
a <..'Ompt·a c cúpia ,Jo doc;umento::; impm·tantEs, etc.
.Assh:V.:.>ncia tle Alicuat1os :
Supp1·imitla a consigna('iio t!e
7:200.~ de t·(.lffi{iUStivcl, tia
rubri~;t - ~Ia teria! t!o llos·
piei-) N:tcional e induir!a ua
cons:i~wJç;_lo de250:naa3 para
alimenw~·ão c cumlmstin~l.
Ser\'iço ~anit.ario nr.n·itimo:
Augment.tdas as con::ignaç-f)Cs

Jü. Guarda Xacional, co:no na
propost:t •••.•..•.•.•••••••
17.
IS •

Hl •

20.

1

Custeio das mesmas e con-

]nntc de desC>mbarquo uo
Jlo~pihl .Maritimo de Blllll
Despa.dw ; 5:0JO$ pam colloc.u:iiu c tl'iln~p-,rte das
(>..3tufas de de.sinte:_x-ão do
GciiCSl llcrsclicl" em dr.pruito
na. Alfandega do mesmo estmlo c a acquisição de pul,·crisatlorcs do ffi03IDO fitbricaute ; li :000$ para o pcs·
srol que tcroi de servir nas
lanchcts c 10:000$ para o

5~:0IJ0$00J

S4:7i4$900

6S:3S0$()00

6!S:S9!~!())
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22. FacuÍdade de Direito de São

~.;;--='+~"·-"'

nos de clinic..'l de 14:400$
para 24:000$. mbcndo a
cada um 1:200$; equipara·
dos os "\'encimentos de dous
lentes ~os dos outros 2-7 mthedraticos; augmentados os
Yencimcnto.s do sub-secretario a 4:800$, sem1o 3:200$
de ordenado e 1:500$ de
gratificaç-ão; augmentados
os vencimentos dos amanuenses rle 2:400.$ para 3:000$,
sendo 2:400$ de ordenado e
I :200S do gratific..1.ção~ augmentados os vencimentos
da parteira da Maternidade
a 3:000$. sendo 2:400$ do

ordena•lo e I :200S de gratificação ..................... •

e

25. Faculdade de Medicina da
llahia:
Augmentada a. consignação
para gratificação a 20 internos de clinica, de 14:--J.OO.$
para 24:000$, cabendo a
cada um I :200$; augmenta·
da a consignação de gratiticaç;1o da. Santa Casa de :Misericor(lia para 50:000$;
equiparados os 'encimentos
de dons lentes aos dos outros 29 catheflraticos; augmentados o3 vencimentos
do sulrsecretario a 4:800.$,
sendo 3:200$ <le ordenado o
1:600$ de gratifica~ão; aug-mentados os vencimentos
dos amanuenses de 2:400$
para 3:GO<k;, sendo 2:400.) de
ordenado
I :200$ de gratificação; augmentados os
vencimentos da parteira da.

,---~-~:-~,--::.-2.:!__;;

946:2ô9$000

-·-·- ----·

.................

236:36D$000

,_.,--.e_=---..-:_;

servaç-ão do material fiuctuailte ; de 40:000$ para
compra de uma Janc·ha a
vapor para o e:sta,T o d c Pernambuco e 10:00~ para o
seu custeio; de 8:000$_para
a compra de uma pequena
lancha plra o estado da Parahyba ; de 5:000$ para a
reforma do material marítimo a cargo da ins~toria
do pm·to •1c Paranaguà. augmentada a consignaç.-io rle
5:400$ para a.s gratificações
estabelecidas no art. • do
regulamento tla Inspectoctoria. •la Saudo do:s Púrtos ;
elevada de 2:000$ plra
5:600,!; a consigna~.ão paraDespezas eventuacs. compra
de moçeis - . toubstituida
eEta rubrica pela seguinte:
-Despezas c\·entuaes, compra de moveis. diarias para
alimentação dos ajudantes
da in~pectoria encarrega·los
da Yisita sanitaria do porto,
na razão de~--·······

...............

3-20:800$000

.;.....i:.--~.. ~

-;-=._,----=~=-~"-,.~_,_.,>:~"41'

como na propo.sf{t. ............ .

.................

334:700$000

1.. Instituto Sanitario Fe:leral,

. ............. .

Aiiglnentâdá no_ ,U~terial a
oonsign:u:ão pa~-·. impressõe>.de 3:50~ para 6:000$000
23. Faculdade do Direito do Recife~ como na proposta ......
24. Faculdade de Medicina-do Rio
de Janeiro : Augmentada a Consignação
para gratifica~ a 20 iilter-

••••••••• & ••••

676:340$000
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Maternidade a 3:600$, sendo
2:4003 de ordenado e 1:200$
de gratificação .•••••••••••
26. Efcola Polytecbnica:
Augmentados os vencimentos
dos tres auxiliares de gabinetes pl.ra 2:000$ca,Ja um,
sendo I :400$ do ordenado e
600$ do gratificação; augmentatla a consignação de
1:000$ para gratificações aos
continuas por serviços extraordinarios ............... .
21. Escola de Minas, como na
proposta ••••••••••••••••••
Pedagogium : a verba desta
ruhric.1. terá a seguinte applicação :
Pes..-oa!-como na. proposta ••
J!aterial

Serventes ................ ..
Objectos de expediente c drs·
pezas de prompto pagamento
Gratificação ao pes50al e professors encarregados dos
cursos e conferencias ....... .
Illuminac;ão ..••.••.•.••••••
PuLlic •ção da Revista, memorias e documentos escolares,
trabalhos di,Jacticos,acquisição de Jiv-rosjornaes, apparelbos c instrumentos. objectos de ensino, encadernação
e oonservacão de livros,desp e z as extraordioarias e
eventuaes, trabalhos grapbicos, mappas e quadros
l..'Sta.tistioos, reparos de ·mo-

...,.,

...............

18:6003()()0

3:000$000
2:000$000

1:000.,~

14:5503000

710:470;t)OO

·-~--

veis e utensilios, reparos,
conservação e asseio do predio •••••.•••••••••••••••••

29. Gymnasfo Nocional, como na.
t:tropo5ta •.•••••••••••••••••
30. Escola Nacional de Bellas
Artes.:
Augmentada a consignação
de 2;300$ phT& prorogação
por mais um annu da pensão
de J. Ludovico Perna •.•••.
520: 147""00
...... 31. Instituto Nacional de Musica:
Augmeutarla a consignação
209:80)$00)
de 10:000$ para acquisie-do
de apparelhos para o gabi·
nete de acustica; e de 7:200$
para se pz·orogar por um
anno a pemão mensal do
pensionista tt•rancisco Braga.
Instituto Benjamin Constant:
3•
~Augmentados no pessoal de
t!OJJJCaçtiO do direclor um
mestre •la officina de
cartonagem com 1:800$. um
de escovas e va.8sonras com
1 :800$, um de empalhação
com 1:800$, augmentada no
material a oonsignação de
3:600$ para material para
as ofllcinas ; augmentados
os vencimentos da mestra
do tralralhos de agulha para
1:~ rendo 1:200$ de or·
denado e 600$ de grati·
ficação ................... .
33. Instituto dos Surdos·lludos :
Augmentaaa a consignação
de S:Q()()$ para acquisição
do macbinasematerial •••••

18:000$000

•

57:1503000

546:555$000

175:340$000

144:5403000

194:522$()()0

128:7T<>$()()0
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302:000$000

171 :820$000

170:520$000
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I 00:000$000
as consignações:

proposta.; .•.•...•.. ......

39. Obras:
de 150:000S destinada á con·

Augmentadas

para accomodações do pes·

strucç..1:o de dous editlcios

latrinas e de um telheiro

soai da Bl'igada Policial; de
25:000$ para constru~ão de

tema Lefort, e outro para

murado para. cocheira na
mesma brigada ; e de
60:000$ para constru~ão de
dous hospitaes-barrac."\.S,syscaso de molestias contagio.
sa.s e decozinha,pbarmacia,
enfermaria para offlciaes,

dos

deposito para cadaveres e
sala de autopsias lambem
na brigada; de20:000$ para
reparos de que precisa o
da camara

Deputados; supprimida a

arcbivo

consignação para as obras da

Faculdade de Medicina da
Babia e t1pp1icada a mesma.
consigna<;ão de 30:0000 para

auxiliar a oonstrucção ela

Maternidade da mesma capital .•...•. : ..........••.•

a consignação

40. Corpo de bombeiros :
~-\ugmebtada

para soldo das praças de pret
da quantia .de 38:879$800,
para o IIm de ser equiparado
o soldo no das praças da
Brigada Policial ; augmen·

tada a de 9:207$, para crea·
ção de um Jogar de major

715:000$000

Lycêo de Arres e Officios da
Capital Federal .......... ..
38. Soocórros publicos, como na

-... ·\--~L:

,~~_.~~:. =~t~~~~:~:t~~;~::o::~:~;~t;~f :l,'T;~:~~~~,:~~~~~:~~~~i~~jJ.~~~ri~1l;~~ift~~~~1~~~~!~~?~F
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34. Bibliolbeca Nacional:
Augmenladas as consignações de
serventes parâ · milis dous,
de5:400$ para 7:560$; 'de
16:000$; de acquisicão de

acquisição ae livros, jornàes
e revistas de 13:000$ para

moedas e medalha, de 6:000$

manusct•iptos, e Stampa.s,
~ra 8:000$ ; do conserva·
ção do pre~o. moveis e reparos, de I :<>00$ para 2:500$;
de aluguel de caJ!a para deposito de livro3 e jorna.es,
de 4:800$ para 7:200$000.

35. Museu Nacional:

para

' Como na proposta ..........
36. Serveutuarios do culto catholico, a que se refere o

consigo~ão

decreto n. II9 A, de 1890,
como na proposta ••••••••••
37. Instituições subsidiadas pela

União:
subsidio á Academia Nacio.

Augmentada a

Geograpbioo Brazileiro ; in-

nal de Medicina para 6:000$;
de 8:000$ para 12:000$ o
subddio da. Policlinica Geral do Rio de · Janeiro ; de
9:000$ para 12:000$ o snbsl. dio ao Instituto Historico e

cloido o súbsidio de 18:000$
ao Instituto Vaccinico do

Districto Federal para o
fim de fornecer cowpo:c ás
autoridades do paiz, Que o
requisitarem ; e mantiaa a

eonsigoação de 100:000$ do
orçamento em vigor para o

•·.

584:130$300
150:000$1.)00

$

E' o ~verna. autorisado a rever a ta beiJa annexa ao

fiscal do material e oonta•lor
geral, a de 6:572$500 para
a de um de capitão ajudante
do material e thesoureiro, a
de 6:212$500 pára a ~e um
de capitão 2° cirurgião. a de
5:015$250 para a de um de
tenente pharmaceutioo; augmentada a consigna.çao de
128:801$800 par" a creação
de mais uma companhia.
Sendo a despem desta verba
paga em metade pela Municipalidade do Districto Fede·
ral , importa o augmeoto
para este orçamenro em
97:344$425................
Eventuaes. como na proposta.
Magistrados em disponibilidade - Supprimida........
§ [.

pessoal.

--~~

2~

~·

presidente, deputa1os e ""'-'retario da Junta Commercial, para o
11m ile elevar os da rubrica em livros commerciaes dd 50 a 100-réis,
e os dos officiaes do secretario de 1$ a ~. sendo a imporlancià da
metade dos augmentos dos emolumentos da rubrica distribuída pelos
empre,aados da secretaria da mesma junta.
§ II. Fica o Poder Executivo autorisado:
1°, a abrir o necessario credito para dar começo ás obras rlu
e.;t.'ltua e mausolêo de Benjamim Constant;
;
2~», a despender com a conclusão do quadro nacional c A Epopéa.
Africana Brazileira • a quantia de 8:000$000.
§ IU. O Poder Executivo preencherá, com -os empregados que
existirem addidos ás differente3 repartições deste ministerio, as
vagas quo nellas se verificarem, nos termos da lei n. 23 de 30 de
outubro de 1891, art. 11 e paragrapbo unico.
§ IV. As vagas deixarlai por ofllciaes do corpo de policia serão
preenchidas paios que, tendo ficado fóra do quadro em consequencia
da reforma rle 189.&, continuam aggregados aos respectivos corp<B.
Os que não sendo aproveitados e continuarem aggregados smão pagos pelo saldo que se verificar mensalmente na consignação para o

G. P. dcSd

217 DE 1895

A proposição da Camara dos Deputados
n. 95, do corrente anuo, mandando I'e\·crter
a 1• classe do exercito o tenente reformado
da arma fle cavallaria Carlos AugustoCogoy,
presente ã commissão lle Marinha e Guerra,
está instruída com um documento o uma
carta que por si só não habilita a Commissão
a formular parecer, tornando-se necessario
que lho sejam enviados a petição em que

PARECER N.

. O Sa.. 3' SECRKI'ARIO ( scroindo de~") dcclara que não ha_pareceres.
:
E' lhto. posto em discussão. que se e_n~rra
sem debate, adiando-se a votação por falta
de numero legal, o requerimento constante
do seguinte :

dos Deputados em 5 de novembro de 1895.- Francisca
de-I doca.mara
Assis Rosa e Siloo, presidente.-Thoma; Delfina, 1° secretario.
Peixoto, servindo de secretario.

to n. 596, de 19 de julho de 189(), que fixou os emolumentos do -Atztonio
Do mesmo Sr. Jo secretario, dabdo de 5do
~rrent-9 mez, communicando que em sessão_
le 31 do mez de outubro fin·to, aquella Ca- adoptou a emenda do Senado ao pro~ que dâ. nova organisl.ÇAo ao corpo
. omatico, sendo o referido projecto enviado
;ancção.-Inteirado.
J me5mo Sr. Jo secretario, datado de 5 do
ente mez, communicando que em sessão
1 do mez findo, approvou a emenda do
ado ao projecto que autorisa o Poder
-utivo a abrir o credito supplcmcntar de
36$ para occorrer ás despczas do n. 13 do
2• da. lei n. 266, de 24 de dezembro de
-Policia do Districro Ferleral (brigada
_ial), sendo o referido projecto, assim
tmendado, enviado â sancção.-Inteirado.

Publicas, datado de 4 do corrente mez, remottendo, de ordem do Sr. Pre3ident<J da
Republica, as inform:tcões requisihdas pelo
Senado em sesião do 25 de julho do corrente
auno. sobre caminhos vicinaes e estradas
constituidas nas colonias do Rio Grande do
Sul em 1893 e sobre o numero de immigrar.r.te.:; entrados no mesmo Estado. no referido ~
riodo.- A' quem fez a requisição, de\"Oiveodo
dep::~is ã Secretaria. do Sen:vlo.
Requerimer;Ito do m •jor Aureliaoo Martins
de Azambuja Meirelles, }o olllcial da administração do3 Correios do Districto Federal,
em que pede o pa..,aamento dos seus veucim~ntos durante o tempo em que esteve ausente de sua repartição, cm .virtude de aposentação que não requereu e nem lhe foi dada,
de ac~ordo com a disposição do art. 75 da

Do Mioisterio da Industri''• Viação e Obr.t s Constituição.-A' Commissão _de Finanças.
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ANNAES DO SENADO

estaboloclmonto o ct•rgo do r~spootivo ~linis-.
te rio.
Poreco·lhe quo não foi impresso o pn.r~cer
do Commissão, o qual concluo do. modo a
deixar duvido, como o orador passa a mostmr,
lendo.
Constantemente o Semvlo está a opprovar
1805.- Almeida Barreto.- Joao Neioa, - proposições da Camara, autorisando alíerturns
~. 1Van.rlcnkolh.-Pircs FrJJ•rcira.
ao credito, sem nttcndcr os más condições do
Con tlnúa adladn por fiLita do numero legal Thesouro e o orador precisa de oEclarecio. votação do requerimento verbal do Sr. mcntos para poder votar convencido.
Cosm Azevedo o1Torccido na sessão do I do
corrente mez.
O Sa•. Oo•tR Azevedo-Sr. presidente,
tenho o dever de dor algumas expliO Sr. Coelho RodrJgue• (pela cações no honrado Senador poJo Espirito Santo
ordem)-Sr. Pl>esieente, pedi a palavra só· que
acabo de occupnr a tribuna, porque tui o
mente pnrn declarar que, si estivesse bon- nintor
do ll'lrecer em debato.
tem presente, por occosiiio da votnçiío do s. Ex.
des~ja. ~abor si o credito pedido é
pro,jecto do Sr. Vir~ilio Domasio •. sobre .o par~ satisfaze•·
despezas jt\ realisadas ou descontlicto que se esta dando na Baiua, ter•a pezas que se devam
praticar com relaoilo ao
approvado o mesmo projecto.
hospital 1le marinho, que S. Ex. diz niio saber se existe. A proposição da Camorn. não
está redigida de moáo que não dê Jogar a essa
ORDEM DO DIA
duvida por S. Ex. suggerida. Existe eRSll
"'r.
Pre•ld-uto
deel•ra
que
nao·
hospital ha muitos a.nnos; mas om tD.l estado,
.
O ..
~
~
que segundo a mensagem do honrado Prosihavendo numero legal pura votar-se, conti- dento da Republica, são necessarios os meios
núa adiada a votnçilo das materies constan quo .pede pura que possa tunccionor.
tes da ordem do ,di~>. _
.
o J1ospital, ~>cho-se completamen.te em
Segue-se· em d1scussao a emendo, contendo ruínas em consequcncla dos acontecimentos
materi~ novo, o1Ter~c!da e approvada na 3• da revolt.a d" 6 l!e setembro do 1803; e pela
dlscussao da propos1ç~o da Camora 1los Depu· informação junta a mensogem se reconf•ece
tltdos n. 31, ae 1895, que declara de livl'e es- que quo.si na totoildode, rios ohjcctos que
colha do Governo, além de outros cargos, que pertenciam 00 mesmo hospital foram subtr~>·
jli o siio pela legisloçiio em vigor, a nomeação hidos não se sabendo o ftm quo levaram. E'
do directores do Thosouro, lnspectore<~ da ossim que quosl toda a mobiiia, a rouporlo,
Alfandega da Cajlital Federal e da C~>lxa do os instrumentos clrurgicos, todos os oppare.1\mortisação, D1rector da Caso. da M~d~, lhos indispensoveis para o serviço ria pharAdministrador ria Imprensa Nac•onal, DraTio macia tiverom destino que o governo ignoro,
Of!icial e Director da Recebedori~>.
Nesse hospital cstaboleceu-soduronte porte
. Ning,!lom :pedindo a pal~vra•. encerra-se a do tempo da revolta o quortel do um dos
d1scussuo, ftcondo a votnçuo ad1ada por falta cor~s do exercito. Não direi que ae deva
do numero legal,
attribuir o extravio de tantos "o.lores per- ·
Segue-so em 2' di•eussiio, com o porecor tencentes ao Ministerio do Marinha, no Jíata.
da Com missão do Finonças, a proposição da Jbíio que alli aquartelou; mas o facto é que
camara dos Deputados n. zr. de 1805, que a revolta não,podla levar senão rOI!JlBS• m~
atltorisa o Poder Executivo ~>abrir ao Minis- dlcomentos, mstrumentos eirurg1cos: nu o
terio da Marinha o credito oxtraordinario de llodla levar o enorme quantidade de .ohjoctos
257:152.,..::518, ~ara diversas despezo.s relativas ae mobliins que tinham os enfermar!as, ••·
a"reor~:anisaçüo do Hospital de MlLI'inlla.
sim como os quartos e solas dos omc,aes.
•
seria Cllso 1lo Minlsterio da Marinha recio.·
o Sr. DomlngoM VIcente - mar do da guerra. a. ln<lemnisaçiio desses ab·
Desejo expiicoçõcs da Commissilo de Finanços jactos extravlodos. ·
_
à respeito de uma duvida: si a lmportancio Em ultimo ann.Jyse .be certo~ nao alteraria a
do credito autorlsado pela propos'çiio da Ca- despeza do Therouro da Unillo: mas, . d~sdo
mar~> dos Deputados pnro o Minlsterio da q.uo ~~~ orçamentos por dJII'erentes mm1ste.
:Mo.rlnh~> dcstino.-so á dllllpezo do oxercielo r1os, MO devo carrego.r o da morinha com
futuro ou ao pogomento do despozas jil. rea- .os novlll! compras. sem hover lndomnisaçilo a
lisadaa no corrente exereicio,
que parece ter direito; porque, e1TactlvaA propos!çíio falia em hospital da Morinha, monto, os extravios doram:so dur1mte o do. que o orãdortr)m motfvos tmra estranhar como m!nlo das autoridades mllltal'Cs,
este offlcinl solicitou a reforma, o parecer da
inspecção de so.urle a que foi no""" occo.slão
submottido o as informações que precederam
ii exocucüo desso neto.
Enton<lo, pois, a Commissão que deve sor
ouvido o Ministerio do Guerra.
Sala dos Commiss~es, 4 de novembro de

SESSÃO E~l

6 DE NOV.llMBRO DE 1895

OSrt, JoÃo Conn•~rno -Admiro-me V. Ex.
fazar esst• ILffiir~,ncilo,
o S~t. ~.•l'A Az&vmoo-- Admira, porque 1
o·sr,, Joio COJtDErr<O- Porque V, Ex. nilo
salJe disso, nem pódo nmrm.or uma cousa rle
que não tem pleno conhecimento.
O Sn. CO>TA AzEVEoo - Cr•eio que deixei
bem patente que era possível que com os
revoltosos sahissem roupas, instrumentos
ci'rurgicos, medicamentos, emflm,tudo quanto
pudesse ser ll.Ccommodado nos seus navios;
mas tu.mbem S. Ex. como eu, deve pcrcobor
que não seria posslvcl a e!les conduzir 400
cam!lS, seus lastros, duzins e duzins de mozns
de cnbecolra e Javntorios, etc.
O Sn. JoXo Connemo •lá um aparte.
O Sn. COSTA AzEVEoo-Ern Magú e outros
Jogares onde os revoltosos tiveram os seus
doentes, não ~o encontraram e>scs objectos
extraviados.
.
. ll!ns o fncto ó que o governo actual diz que
I se extraviaram todos elles. E niio é só o Go·
vorno actual gue tem consciencla dIsso ; o
. Governo p!lSSado, depois de vencida a revolta,
teve Igual conhecimento.
. O ex·ministro <ln marinM do ultimo pe1 rlodo do governo do marecbnl Fioriano Pei.· xoto, expõe em seu rclatorlo esse estado cm
que achou o hospital ~c M~rlnha, ~em ter
nb;olutamente nada. Não é, pois, de sorprehen•ler que tivesse dito ser bem provn.vel
que o extravio dos objectos mais pe~ados e
irnpossivcis de serem cnrrogados fucilmente,
tenha tido logar durante o tempo desse domlnlo da autoridade militar qU<•ndo na llbn.
das Cobras.
Isto Jbi ilpenas um incl·'onte para confirmar a minha. idén. de que o Ministerio da
Marinha podia pedir n. indemnisaçilo por toes
extravios e ainda pelo, de todas as attemcilcs
(t:itas

para

accrnmuodaçao elo

ba,alhllo,

tirando das divisões lntei•nas do edltlcio todo
·o lndlspensaveJ para o sei•vico medico e que
não quadrava pnrn. alojamento.
lnutliisaram completamonte o e~ificio ;
niio toram as balas da legalidade e da revolta
'que flzeram o mal; o eilificio ln está de pé:
· mas niio póde oer empre:?adO para hospital
. sem voltar a ter ns divisões, que existiam
antes de se haver dclormimulo que esse hoRpital servisse do quartel 110 bntalhiio que Jú.
esteve.
. Mus, SI•. presidente, surprcbendeu-mc dolorosamente o modo pelo qual o Governo
actual solicitou· este credito. Os 257:000$
pedidos para que possa 1\rnccionar o hospital
. de marinha da IUm. das Cobras, niio foram
convenientemente justificados.
Logo que appnreccu aqui a proposlç~o da
· ·camn.ra dos Srs. Deputados concedendo o
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credito, n Cammissão de Finanças julgou nc·
cessarlo, pnrn omittir juizo seguro, pedir in·
formações no Poder Executivo,notando espec\·
a! mente o desejo de ter or<;amentos de tal h~·
dos de todo o serviço a fazer-se, cm que se IB
empregar essa quantia, solicitada.: quiz saber qun.l o or~amento para as obras, qual o
orçamento para a compra de todos os objectos
necessarios.
O governo, como diz o parecer, niío satisfez
C>se desejo, que a Commissão havia manlfestndo. Em referencia ús obrns, o governo
n.penns lliz o seguinte (/8) :

•Que conforme o orçamento (1) organisndo
pela Directoria. dns Obras Hydraulic!l8,r1o Ar·
sena! de Marinha desta capital, para os reparos e modificações no hospital e suas de·
pendencins, a sommn. necessarla é de

67: 152$578.~

E' n mesma cousa. que havia dito dn. primeira vez e niio contentara a Commissiio.
Porconsequencia, a Comml.,iio de Finanças
nilo teve neste ponto as informações que desejou e pediu, isto é, o orçamento detall~ado
dessa.'i morli(icaçaf!s, pnrn poder apreciar o
valor do credito pnra as levar a ell'oito.
E quanto no mais, o governo explica de
urna maneira multo singular, levando o
parecer a aecentun.l·n.. O governo mandou
preços de cada. um dos objectos. que emm
um rol de neccssarlos pam o fornecimento
do hospitnl ; rol sem nsslgnatura, sem data, e
esorlpto por tal fórma que em umn. das vezes
que falloi, consldirei·o como um rol de la·
tiernn. pouco cuidndosn. de escripturaçiio.
~:m aparte, disse-me um honrado senador,
(niio recordo ngorn quem) que bem poderia
eu ajuizar que o ministro nilo tinha tido conhecimento do mo•ln irregular oomo viôra
para aqui e"e rol, pois que ja tinha sido ministro, c •nbia que os ministros assignam pa·
peis~ de que 1is vezes não teem perofeito o •
nhrcimento, pelo exame proprio,
O fi• c' o e que desejo acreditnr que o Sr.
Minisl.ro d~t Marinha não vlo esse rol; porque
•e o tiVPsse visto, n delicadeza de S. Ex.
evitaria mandnl·n a um dos ramos do Con·
gresso Nncion i. Nenhuma n.uthen tlcidade
hn. ne•sc rol ; e c que é mais, e o parecer
nccentun.: cumo obscrva('ilo intorcnladu. vpm n.
atnrmatlvado quo se podia {a:e~· a dcspc;a
pela metade, f'O/XUndo 11. oplniiio do chefe
do Corpo de Sande Jn Armada.; diminuindo o
numero de enfei'mn.rias e o calculo <lo numero
de doentes do cada classe, que davc receber o
hospiln.l.
Essa dcclnraçiTo fez com que n Commissão
de Finanças uilo propuzcasc diminul~iio do
credito, ,lul~nndo que, pelo contrario, o hos·
pilai dn. Mnrlnlu• deve sOl' logo, de. de o cO·
meço, prepnrudo piLI'n. accudlr iLS maiore~
oxlgencins do Berviço,
·
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Notou, porém,~ commlssiio que, nesse rol
O SR. S&VERINO VllillltA ,.;.. V. Ex. parece
!'"via preços e:.:~ggeradose, não ten~o em osquecor.-se do que o orçamonw·>'igento foi
mira faze1• oepoSlQiltl, apono.s appellou p~ro. votlldo sem proposta.
o governo, afim do que so restringisse tanto
quanto possiv•l, as despozas, reverteu~o o 0 S!t, COSTA AZEVED>-Nilo apoiado; posso
saldo tio m'll•lito, 0'\tendida melhor fiS mcsm11s assegurar n V. Ex. que QILO houve tnl; ou já
estava aqui, quando ao votou e•toorç"mento,
despeza.~. tLO Thesouro da Uniiio.
do qual fui o relator.
Assim se expressou a commiasilo (lendo): 0 Sit, S~VERIXO Vmm~-Digo isto por ln·
cA Commlssiio •'e Flnanç•s,delxaas•lm evi- rormoçües.
.
denciado o pouco cuidado com que für,, ai- O Sa, COS1'A Ar.mv&D3-Posso ~~.~;segurar o.
tendida, quando, em agosto ultimo sol'cltou V. Ex. que as Informações que llle deram
informações do gover·no P>ra b9m Julgar do niio
são exactas.
cred1to que, por menugem, l1avio. sido pedido ao Congresso Nacional.
OSrt smvmiuNo VIEmA- Retiro a minha
Niío ostil, ao presente, moll!oJ•mente oricn- observaçiío.
tada do que ontiio.
O Slt, Cosn ~z&nno -E tanto t\ o.sslm
Reconhece, porém, que ha urgencla em dar que deu togar a osso attrito enu•o a Camara
meios o.o. governo, p~ra pôr-se em COlldioiíes e o Senll.tlo,"per nito ter querido a camo.ra
d
i
d
•
receber as emendas que do o.q ui (Dram otfere0 ser~1r o IOSpito.l e marinh~. não só pelo cicias ao seu projecto de orçamen•o. resulo.livlo que terão os doentes por um tro.ta- tando a declaração de voto de 23 s1·s jenamento melhor, como o aindfL pnla roclucção dot•cs, elo mw sd rurçar/oa pota1 circunp;Jancias,
da de3peza., aggruada relo facto de serem
.• '
t.
n
h
cuidados em ltospltal civi ulàm, d'isto cOn· de irl ·ua'o 11avor numaro na outra Ltasa, a·
·
11
li
viam
rejeitado
suas
pl'Oprias
omendus
l
.
t rarIo.r a d ISOIP na m itar.
o orQamento de 1895rlo Minl•terlo da MnriE, nestes termos,-confiando que o governo nha rol calcado em proposta do governo, o
ao facto dessas e de outras informações que posso o.ssel(uro.r que não houve mod!tlc"~'io
tom, e nii.o vieram ó. commlssiío, do. necei!tli· senslvel,e de pouca monto. em algumas verb11s,
dado de restringir tanto quantopossi•el os en· concernentes ao material. As do posso"! f>~rnm
cargo> 1\o Tho30Uro da Unhio,-só deopen· refdrentes, om dlminuiçilo, ao Consell>o
dando do cre~ito podido o strlct11mente indls- Naval, e em augmento ao novo corpo de ln·
pensava! ao fim, <le•':rando •aldo,- e não ln- fantarla de marinha, creado na lei de força
slgni6r.ante, attendido o serviço, t\ de parecer depois da proposta.
que o Sen •d·> dê seu assentimento 1\ propo- E', pois, f>cll do se relevar.me pela. admislção da Camara.•
ração e sorpreza ao ver, no pedido rlesse r.rolsto prova perreitamento a confiança dis- dito suppl•·mentar, p,ra attender ó. •1eficlenpcnsada no Governo, pela Commlssilo, e a cia de verbas multo menores, quantias tiio
facilidade com que o Ministro da Marinha avulladu.
impe!lln o chefe •lo Poder Executivo, o. di- Torna.se, pois, para mim, fora de •1uvlda
rlgir essa Mensagem, ao Congresso, afim de que, pela Mmisterlo da Marinha, niío toro
que se lhe concedlL o mesmo credito de m11is havida o necessario cuidado, e nem· o exame,
de 200:000$, para attender â orgonlsaçiio do indispensavel, consciencioso, no di•pontlio dos
Hospital.
dinheiros publicas, que correm por sua conta,
Quero crer que S. Ex. niio se informara do de frente do orçamento vigente.
as.•umpto; pouco mais •lo que nada sabendo Nilo é crivo! que o Congresso tivesse vodelle: e seguramente o tal rol tiio mal coo- tado para cer!M verbas qut~ntia tão insumfecc!onado não .lhe passou pelas miios, multo ciente, o quando calcada em proposta dogomenos o estudou.
vcrno, que jt\ no 7' ou 8" mez do exercicio,
Estou accentuando rleste modo o meu /uizo '" vejum oxllaustos, necessitando de duns e
sobre a actual administrnçilo da Mar nha, tres vezes mais de forças!
porque tenho agO!'I\ a estu·lar outro credito, E Isto quan•lo a mnt·i~:ha está Inteiramente
sttpplcwc11tar, de sete mil e tantos contos oncostad~. qu~ndo nilo soupp~relham navios,
de reis, para otrorecer à dlscuaS~1o da Com- nem se levantam arsenne•.
mlssiio de Flnao<;as; credito que me tom tro... Porque, pois, ~e solicita esse grande e'!:zl•lo surprehendldo por a\gun• dlo.s, soro cesso rle de,;peza ·n. ill'll'\\\a verbo.•, que nao
animo· de o criticar, porque vejo que so pe· podem talvez correctamente gasta.r todo. a
cllra para cobrir defic1encon rlo certas verbas, dotaçiio vot••ln1 Acharia n' lncognlta ato na.s·
rlo oJ•çamento vigente, supplementos •lo quno· du vitltLs que mo o.sllllltaro.m·o espir\to, o o.qui
tia multo superior ó.s verbas votfl.dos~ de con· fiz ~orn acoan'tun.do.~ da t~dvoCacia mlmiuistrrt ..
fot•midade á proposta· do Governo, superiores tioa, de cabeQI' ·erguida, impondo-se na realgumas em duiiS, tros, o quatro vozes,
pa1•tlçilo; dominando o animo fi'aco do bon-
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rado ministro, ftLzondo·o acreditar na necessl·
dado de ;;randc:r encof!!mendas, nilo cogitadas,
para so:;1ços, que nuo podem no cxerclclo
ser uttcndidas.
E'.asslm, por exemplo, que se compr~ram
polvot•as de aurcrentes qualidades na impor·
!anela de 800:000$, segundo ouviu o Senado
(em um aparte que entrro tleu o digno re·
presentante por Minas, o venerando Sr. se·
na•lor Ottoni).
No orçamento haviam dotações, a meu ver,
sumcientes, porque estavam com fundamento
e calcadas em propostn do Governo. O Go·
verno havia pedido creditas extraordinarios
para construcçilo de palóes de polvora, e de
outras obras que foram·lhe concedidos; e sem
ter os paióes, sem ter havido consumo de
polvora, que podia ter adquirido pela forca
da verba dotada, por que nem creio que te·
nham havido tantas salvas •'e regosljo, que
consumiBSe todas as poivorns que acaso tivcssemos e houvessem aido compradas; vem
assim, sobrecarregar as despezas, no exercicio,
em mais essee 800:000$!.,. Em outras ru·
brlcas acontece o mesmo. ·
E' assim, e só por estas circumstanclas, que
se explica este credito supplernentar, que es·
tudo com desgosto para dar parecer consclen·
cioso, e poder vir a debate a proposlçiTo da
Camara, que jil o concedeu.
N&o é, Sr. Presidente, commoda a minha
posiçi'io neste assurnpto, desde quando o en·
caro mal, visando o Thosouro da União.
O honrado ex-Ministro, contra-almirante
Sr. Joilo Gonçalves Duarte, que foi quem apre·
sentou a proposta sobre a qual calcou-se o
orçamento que vigora, multo dlstlncto offl·
ela! (apoiados), de probidade(!, toda prova, de
um zelo inexcedi vel no cumprimento do
dever (apoiados), conhecedor dos ne~rocioe da
· marinha, esse digno general, seguramente,
llCdiu tanto quanto era necessario para a do·
tacão, no exerclcio, das diversas verbas do
orçamento; e, si continuasse a gerir a pasta,
eetou seguro de que nilo viria apresentar um
tal credito supplementar de pouco menos de
metade. do orçamento, que creio montar a
pouco mais de 17.000:000$000.
Não venho porque nilo posso, e porque nilo
tenho direito accusar o Ministro; critico
agora o Presl•lente da Republico, pelo direito
que tenho de accusal-o, vendo-o fóra de seu
pl'Ogramma de economia e respeito á lei,
supponho s, Ex., corno quem quer que oc·
cupe esse posto de chefe do Poder Executixo,
sem as forcas. sufflclentes para poder estudar
todas as questões que se prendem aos dlrersos
rnlnlaterlos da adminlstracão da Republica.
Nilo ó Isso posslvel; e, portanto, consciente
de que S. Ex. desejo por om pratica essa
parte essencial de seu programmn;eu o aviso
da Irregularidade desse credito. E' lndlspen·
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sovei manter-se rigorosa economia si niio
Iremos ú. banca ~<lt~, por que o doscrcdito do
Thcsouro da Unluo Jil tem chegado ao extremo
jít temos cm vista o abysmo, o proxlmo
reiaçiTo a ponto tilo melindroso da existehcia
nacional.
Pela lei, ó S. Ex. o unlco responsavel de
todos os esbanjamentos. Nilo sei se tambem
pelos outros mlnlsterlos, porque nilo tenho
estudado os orçamentos respectivos de espaço
si por el!es correm, as meimas faollidades
que noto no da Marinha.
Admirei-me quando vi na outra casa do
Congreeso, cerrar-se fileiras para evitar a
passagem de requerimentos, de alguns repre·
sentantos da mesma Casa, pedindo informa·
ções, quando accentuavam tnl ou qual dos·
conOança do que os dinheiros publlcoe não
estnvam sondo bem despondldos. Desde lo~o
percebi, pela maneira como corravnm as votações, pon•lo suspeitos representantes que
desejavam orientar-se em assumpto trro me·
lindroso e que nilo era o espirita de jacobi·
nlsmo e nem de opposlçiio que se combatia ·
mas sim a parada de governistas que se pre:
tendia exp<lr, patente, aos olhos do Presidento da Kepublicat
.
Percebi mais, e fiquei ronvencldo desde
então, que as cousas mal andavam p6) 0 Mi·
nlsterio da Marinha. E Infelizmente a continu~çilo dos actos desse Mlnistcrio me radl·
caram a mesma convlcçilo, hoje tilo intima
que realmente o honrado Ministro da Ma:
rlnha me concederil, sem o molestar, dizer-lhe
que, tendo bastante comprehensão da reoponsabllldade que contrahlu perante o Chefe do
Estado, quando lhe depositou a confiança para
ser seu secretario nessa adrninlstrocrro s Ex
nilo póde continuar no caminho em 'qÚe sÓ
enveredou. Fõsae nitldaa comprehenaiio dessa
responsabilidade, que nos seus resultados
pelo systema ncceito na Carta Constltucionai
de 24 de fevereiro, vae em cheio ao Chefe do
Estado, devia ter-se convencido, e de prompto
a necessidade de duas posições assumlrhuma;
ou estudar melhor, empenhar-se com mais
proveito e tanto quanto suas forças 0 permitt!rem, para bem desobrigar-se dos deveres
que lhe estilo impostos, ossim melhorando o
serviço; ou_decla~a~ ao Chefe do, Estado, como
uma P!ecl•uo no mteresso do paiZ, a sua sub·
stltulçuo.
N~~ tenho, Sr. Pre~idente, a menor des·
atrotçuo ao actual ~llntstro •. ii quem dese.lat•la
vlctorlao administrativas; a quem considero,
como JiL disse mais de urna vez, um homem
p~o~o; mas de ser probo para sor um bom
Mmtstro ha uma tal dltrerençn, que só ades·
co~hece a odvocacla administrativa que o
ce1ca.
OSn. JuLIO FnorA- Já ó meio caminho
andado o aviso,

em

408
0 SR, COSTA AzmvEDO- Nem eu digo Q
ecntrnrlo, antes ouso esporar que o aviso
sirva. Niio t·nsta ser probo, para que bem se
admlnisti•o,.,
O S!t, JULio FROTA -E' preciso nilo sot• de
excessl va b011. fó.
0 Sn, CosTA AZEVEDO - A adm!n!straçilo
de uma pasta exige qualidades varias para
que bem srJa attendida, pois que nilo basta
para tanto sómentea prollidade. Sal•ando·•o

todas as intençacs da mole.star pessoalmenltJ o
Sr, Mim'st1·o, porque niio tonllo razão para

Isto, e nn tes por desencargo do dever que
contrahl no entrar nesta Casa e da grande
vontade de bem servir ú. Republica é que
tomo esta poslcão incommoda a m!m'mesmo
mais do que no Governo. Que vantagens
tenho do historiar por taos traços n actual
administração da Marinha!
Que ganho, individualmente, com isto 1
Nada; ao contl'llrlotenho tudo a perder.
O SR. JULIO FnoTA-Mns cumpro com seu
dever,
O SR., CosTA AZEVEDo-Cumpro com meu
dever, como diz o nobre Senador pelo Rio
Grande do Sul, e o cumpro conscienciosa·
mente.
Deixarei este incidente,que teve origem no
credito que não estú.em dlscussi!o ainda,para
vir ao outro de 257 contos em debnte atlm
de que a Marinha tenha o hospital de que
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Sr. Presidente, como relator do parecer,eu
teria acaentuado um pouco mais friSB.ntemente o modo menos regular do Governo pe·
dlndo esse credite; porém, parecendo que,
desde enüio, seria dever apresentar alguma
emenda deixe! de o !azat•,
A emenda, sl approva•i11- f<lrio. a proposição voltAr o\. Camara, tomando assim tempo
o urge termos o'hospital : Sel que os mari·
nheiros niio siio tratados no Hospital da Mlserlcordla como e;tavilo acostumados no hos·
pltal <lo Governo.
· .
Ouvi mesmo tio alguns quei:tns de pedirem
alta, por niio Poderem por mais tempo supportar o tratamento que recebiam a que
antes nilo cotavam acostumados.
Dcstle logo, expondo Isto a Commlssão de
Finanças,propuz que,11pprovnEsemosoeredlto;
porém accentuando que estavamos conven·
cldos de que o Governo faria ni!o retirar
do Thesouro da Unliio as quantias que acaso
excedam áquollns que estrictamente si!o no·
cessarias para pôr o hospital rlegde jd capaz
de receber os doentes da Marinha. ··
Acceita a minha proposta, fol redigido esse
relatorio que precede o p>recer, com assenti·
monto do todos.
o honra~o Senadoq)elo Ellpirito Santo fica,
po!S,lnrormado do que o credito pedido ainda

J para de.<pcndc!'•!C 1 0 mais qU~, a comml~sil<
deu parecer provavel na certez~ d~ que ,
Governo gnstilrla do credito tão soriítihte (
nccesSD.r!o, o lndispensavel, fazendo reverter
ao Tltesouro da Unlíio n9u!llo que sobrasse,
depois doa servl~oSD.ttendldos.
Nada mals direi.
.

O 8r. Severino Vlelrn (1)- Sr,
Presidente, peço llcença ao honrado Senador
pelo Estado do Amazonas, cuja correcção e fi.
delldade no cumprimento de seus deveres sou
o primeiro a reconbecar, ••
0 SR. COSTA Az~VEDO - MuitO agradecido,
O Sa. S~VERINO VIEIRA ••• por tonlar
desviar da personalidade do lllustre Ministro
da Mar!nb& algumas nccusnçüea que S. Ex.
acabou de lbrm ui ar.
Em verdade, Sr. Presidente, os factos arguidos ao lllustre Ministro da 1\larlnhasi\o de
ornem que vão aft'ectar mais no pessoal adml·
nistrncttvo rle sua repartição do que acompetencla do Ministro na administração dos negoclos alfectes á sua pasta.
S. Ex. deve comprebender perfeitamente
que marinheiro provecte como ó o Almirante
l!:llsario Barbosa, niio se lhe póde exigir, en·
trotanto, que elle sqjo. conhecedor perfeito e
exacto das formulns e dos preceitos adminis-trativos, 9ue devem ser obServados pelo pes·
soai das d11Yerentes repartições; e nesta parte,
Sr. Presidente, não se póde culpar o. s. Ex.
O nctual Ministro, ocoupando pela primeira
vez esta pasta, achava-se natut•almcnte per.
suadldo de que esses doeumen tos tossem encaminhados, fossem dlrlgidoa pelos turnos com·
potentes, de accordo com as praxes estabelecidas •
Devia esperar que na sua repartição se
observllSSem as normas uauaes,que se seguisse
a mesma tradiçiio que se tem seguido sempre.
S. Ex., portanto;· nilo póde ser nccuSildo
desses detalhes de admimstraçiio, o, no..te
ponto, injusta foi a aocusacão do !Ilustre Senador, a quem folguei do ouvir o. confissão
da probidade do honrado Ministro da Marinha, como foi s.
Injusto, tambem, em
reincão {J, um outro, fucto trasldo a debate,
nüo há muito tempo nesta Casa a respeite
dos quacs teve o Ministro a mais cnful e
completo defesa, produzida em documentes
lrrespondive\s na outt•a Casa do Cong1•esse.
Retiro-me, Sr, Presidente, a uma questão
de fornecimento do poivora.
Venho apenas·, cómo admirador que sou do
Almirante Ministro. da Marinha, ·desvio.r de
sua pessoa .as acousaçõcs formuladas pelo
honrado Senador pelo AmazonB.S.

.-Ex.

>-
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E, sr. Presidente, é fóra rto duvida que
o proprlo honrado Senador, q uo ó tão
exacto, como o que mais o f.il' no cumpri·
mento do dever, estando exercendo nquella
'{lllstll, que nllàs Jb. exerceu, tiio dignamente,
nii.o poderia prevlnlr as censuras, não poderia escapar das que S. Ex. l'ez ao hoOI·ado
Ministro, si estas faltas não fossem cvltadiL'
pot• aquelles que o cercam c~ quem incumLe
o dever rle auxiliar o~ altos funccionarlos da
admlnlstruçiio.
Ditas "stus p:~lavr~s em dofes~, mnlto pailida· ó vm•dadc ••.
0 Sn. PmES FERREtnA - Nilo apoindo.
0 SR. SEVERINO VIEIRA-.,. mas muito
morecir1a em favor rio honrado ministro, cu
sento-me, convencido de que o illu•trc Senador, attondondo ~ natureza das fultns, não se
esquivará de t•econslderar os conceito> que
extel'nou árespelto do honrado Ministro.
Tenho conciui~o.
Nlnguem mais polindo a palavra, encerra·
se a discussão.
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Srs. Senadores membros dos ditrerentes commissões, que hn falta de trabalho pnriL dar
para ordem do dht.
.
Em scguidn designa para ordem db dia da
sessão seguinte:
Votação em 2• discussão dos projectos do
Senado:
N. 43, do 1895, quo o!evn os vencimentos dos
guardas do policia dos arsenaes de mal'inha ;
N. 44, de 1895, que eleva os vencimentos
rlos officinrs das secretnrlns dos arsenoes dos
Estados dn Buhin, Pernambuco, Parit e MattoGJ•osso;

N. 45, d~ 1805, quo eleva os vencimentos
dos secretaries das capitanias do• pol'tos dos
E.-;to.dos ;
N. •17, de 1805, elevando os vencimentos do
e•cri vão e do meirinho da nurtítot•irt de mnl'in1u\.;

Votaç5o em 2• discussão dn Proposição da
Cnmarn dos Deputados n. 93,do 1895, que fltz
ro\'et•tel' ern 1il.vor de D. F!ol'inda. Mennu.

Barreto Ferreira a p•nsão concedida a O. Balbina Carneiro da Fontoura Mcnna Barreto;
O Sr. P••e•ld<'nte declara que con· Votação da emenda, contendo materianovn,
atando da lista da porta a presença de numc- otrerecid~ e approvurla na 3' discussão dn
ro legal para votar·se, vac se procedct• b. proposição da Camara dos Deputados n. 31,
votação desta e das demais matarias encer- de JSV5, que declarn tle livre es.,olbn do Go·
l'adas.
'"
vorno, a Iom de outros cargos, quo jiL o silo
Indo proceder-se à votação verifica-'e niío pelo. legislação cm vigor, a nomeaçiio de rlihavet• muis no recinto nu moro legnl, pelo rectores do Thesouro, Inspectores da Alfundc·
que procede-se ii chamada dos Srs. Senadores ga da Capital Federal c da Caixa da Amortiquc compat•eceram á sessão (35) e deixam zaçiio, rl!rector da Casa da Moeda, admínisde responder Oi Srs. Oliveira Gaivão, Coelho tr1,dor da Imprensa Nacional, Dim•io Official
Rodrigues, Eugenio Amorim, Domingos Vi· c director da Recebedoria;
cante e c. Ottoni.
Votnç•to em 2• discussão da proposição da
A votação fico. artiada pot• Jhit~ de numero Cam~ra dos Deputados n. 27, de 1895, que
legal.
au toris~ o Poder Executivo a abrir no MI·
O Sr. Coolbo Rodrigues e c. Ottonl parti· nisterio da Marinha o credito extraordlnario
clparam b. Mesa que se retiravam por encom· de 257:15'.!.'>5\8, para diversas despezas rciati·
modndos.
v~s li reorganisução do Hospit~tl de Marinha;
. Scgue·se em 3• discussão, que se encerra Votaç,lo em 3· ditil da proposição d~ messcm debate, adlando.se a votação por l'aita ma Cnmara, n. 83, rle 1895, que autorlsa ao
de nuwet•o legnl, a proposição da Camam dos Poder Executivo a abrir no corrente exerci·
Doputndos n. 83, de 1805, que autol'ISa o cio, no Ministerio das llclnçõe• Exteriores o
Poder Executtvo a abt•ir no corrente oxorci· m•odito supplementar de 10:500$ ú verba n. 1
cio, ao Miulstcrio das Rnlaçilr•s Exteriot•es, o do al't. 3• da lei n. 266,de 24 de dezembro do
credito supplementar de 1D:5u0$ ~ verua n. 1 180·1;
do at•t. 3' da lei n. 206, de 24 de dezembro Votação em 3• dita do projecto n. 42, ue
de 1894.
1895, que eleva as gratirtcaQóes dos patrõe;Segue-se em 3• discussão qtto se encerra móres;
sem debatO, lltliand"·66 n Vo!UÇILO por fui tiL de 2• diSCUSSãO da proposição da C~ntara. dos
nnrnel'O·legn.l,_o p1•ojecto do :-\enu!lo n. 4t, 1lo Dftpubul11s n. 87, de !8:15, que concpde no
1895, que ttluva. as ~p·atitJcu.~õos 1los pntrUos- oilldu.l rio Cuntoncioso do The/"uut•o Fcllel'nl,
rnUrt."~S.
01• Arthur Vit-iJ•a Pail.oto, um armo do ii·
con~·u. com ordtmndo.
O lllr. Pl·eMidente-J!:stnndo osgotn·
do. a ma.terhL du. ordem do din, vou levtLnttu• Lcv•mtlt-se a sessão its 2 1/2 hortL~ da
a sessüo; e tomo a liberdade do Jomurul' aos t11rdo.
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