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do 189G, quo extingue os Jogares de juizes
substitutos dosjuir.es seccionaes. Pag. 259.

g,·csso. Pag. 46,

ConsidernçõcR feitas em ACRRiio de 8 d•
julho, com ref•rencia a apartes clados pelo
Sr. senador Leito o OiLicica. Png, 48.

Discurso pronunciado em sessão de 9 de
a11osto, sobt•o o parecer da Commissiio do
Fmançns, re!attvo :i. proposição da Camarn dos Deputados n. 11, do corrente
nnno, concedendo um anno de licença ao
telegrnphma-chcfo da Repartição Geral
dos 'l'elegraphos Alfredo de Lima Albuquerque de Mello. Pag. 268.

Dis~ursos

pronunciados em sessão do !O
do JUlho, com referencia noR magist1•ndos
do antigo regímen. Pags. 5G e 02.
Considerações feitas em sessão do 13 de
julho, sobro a aggrosRiio do fJIIO foi viclima o Sr. Ronndot• Thomaz da Porciuncula. Pags. 71, 72 o 80.
Discurso pronunciado

piscurso pronunciado na discussão do proJecLo do Senado, n. 20, do :189G, que dispõe
sobre a suceossào paterna, revogando a lei
n. 4G3 de 2 de setembro de :1847 o restaurando a Ord. do L. 4•, T. 92, monos quanto
{t distincçiio entro nobres
e plebeos.
Pag. 302,

no. diRcussão do

parecer da CommiRsiio de Marinha e Gucrrn,, n. 62, do 1897, indeferindo o requot•imento cm que o voluntario ela patria
tenente-cot•onel Francisco Gonçalves da
Cosia Sobrinho perlo pagamento de soldo,
que diz competir-lho pelo decr.•to n. 3371,
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putados, n. 80, do 1896, autoriRando o
governo a abrir o credito do i:l2:80G~908,
des\inndn ao pngnmcnto do nichcl o
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Publicas. Pags. 253, 254 e 2i0.
Coutinho. Pag. 2.
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fcl·encín. no. votacüo, po.ra a
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Do Sr. Eugenio Amorim e outros:
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Ao !tl't, 5° 'da proposição da Camat•a dos
Deputados, n. 79, de i896, concedendo nos
funccionarios publicas José MaJ•cos lnp;lez
de Sottzn e Samuel .loRé PereiNt das Neves, .autoriRa~~ão pn.rn. fundat·ern nesta Capital um Danco denominatlo « Bnnco Auxiliar dos Servidot•es da Nn~ilo », Pa:;. 2~7.
Dos Srs. ·Francisco :Machado e Joaquim
Sarmento:
Ao projecto ofl'erecido pela Commissão de

Finanças, 1mbstitutivo ao elo Senado, n. 5,
de 1897, que estabelece novn tabella de
numero c vcucimontos do poRsonl rht Alfandega de Paranaguú, no ~atado do Pat•anú., etc. Pag. :1:30.
Do Sr. Francisco :Machado:
A' prOJIOAie,l'io da Camara elos Deputados,
12, de 1897, q m• autorisu o ~overno u
conc~dcr ao cida!lào Lnb·. Rodol1Jlto Cn.·
v~tlcanti de Albn~UOI''JUO, director d~tR
H.ondn.R Publicas do 'l'hetwllrfl Fodoro.l, um
anno do llcouca com Ol'tlunado. Pag. 3·10,
11.

DiRcnt'AOA pronnncindoR nn. rliRcnAs:i.o rio
]lJ'O.JMLv do Senado, n. !0, do i807, antol'iAur:do o PodC'1 l~:tr>ctrLivo lt incluir no
qu:ttlro flo pho.l'muct'ULicoR dtt At•mada
sem pt•ejuizo do moAmo r1u:.ulro o no poRt~
do 2° tt•nento, o }JhO.I'macnuLico contra ..
ctndo i' tenente honornrio, Antonio Co.ndido dn Silva Pimontcl. Pngs, 227 e ~28.
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Ao projecto olfet'l1cído jlolo. Commissüo de
Fint~nças, substitutivo no do Senado, n. 5,
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do 1897, que ••tabeioce nova tabolla de FELICIANO Penna (O Sr.) :
numero e vencimentos do pesRoal da AlDiscurso pronunciado na discuBRão da profandega de Paranar,ua, no Est~do do Paroaiçiio da Camat•a dos Dcp'!tarloa, n, 79,
raná, etc. Png. 32~.
de 1896, concedendo aos funr.cionarios publicas José ~!arcoslnglez de Souza e Samuel
Do Sr. Severino Vieira:
José Pereira das Neves, a.utorlso~ão para
fundarem nesta Capital um Banco denomiAo projecto do Senado, n, G8, de 1895,
nado" Banco Auxiliar dos S'rvidores da
determinando o rtue coURtitue infracção
Nação •· Pag, 233.
do art. 61 da lei n, 35, de 26 de janeiro
de 1~~2, JlOr parte dos govel'nadores ou
Discurso pronunciado cm sessão de i6 de
presidentes dos l~stndos, uns eleições para
a~osto, sobre a votação do projecto do
preenchimento de vagas de senadores e
Senado, n. 11, de 1897, que determina que
deputados. Pag. 208.
\L nttt•ibuição conferida: ao Congresso Nacional no § 12 do a1•t. 24 da Constituição,
para resolver dellnitivamente sobre o•
Do Sr. Vicente Machado:
tNLtados e convenções com o.s na~ões es·
tt•angeiras,
set•á exercido pelo Senado e
Ã proposição dn Camnm dos Deputado•,
Gamara dos Deputados, reunidos em asn. 9, de 1807, que autoriRa o governo a
sembléa ger:\1, Pag. 298.
abrir um creclito a.pecial de U1:095$rí00
para pagamento dos venclmentoR dos
offlciaes que reverteram !t effectividade do FERNANDO Lobo (0 Sr,):
serviço do Exercito e da Al-madn, pela
Considerações feitas na discussão do prorevogação dos decretos de 7 e 12 de abril
jeclo do Senado, n. 16, de 1897, que veda
de 1892, Png. 291.
'aos C: atados tributarem de qualquer modo,
directa ou indirectamenle, a importação
Ao projecto oflerecldo pela Commissão
de procluctos dos outros matados. Pag, 34~.
de Finanças, substitutivo ao do Senado,
n. 5, de 1897, que e•tnbelnee nova taDiscurso pronunciado ua. di,cussão do t•ebaila de nnmet•o e Tencimentos do peiÍ·
querimenlo do Sr. Vicente Machado,
soai da Alfandega de Parana:::uú, no Espedindo que o govet•no informe em que
tado do Paranú, e te. Pag. 328.
se baseou para. •xpedir o decreto n. 2579,
de i6 de agosto do corrente a nno.
EUGENIO Amorim (O Sr.)- Con~iderações
Pa.g-. 382.
.
feitas na discussão do parecer da Commissão de Constituição, Podere~ e I.HploDiscurso pronunciado na discussão da
macia, recon herendo Senadot• da Hepuproposição da Camnra dos Deputados,
blica, pelo Estndo do Espirita Santo, o
n. 7, de 1897, que autorisn o governo a
coronel Henrique da Silva Coutinho,
pagar ao Dt•, Tiburcio Valeriano PecePag, 2.
gueiro do Amaral, preparador de medicina legal da Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro, os vencimentos que deixou
EXAMES verificados no Lyceo de Agrode perceber desde 28 de out!lbro de 1892
nomia e Veterinarla de Pelotas, etc.
até 26 de maio de 1893, do Jogar de pre·
- Discussão unica do parecet• da Comparador da cadeira de chimica inorganica
missão de Instrucção Puhlica, sobt•e a promedica da mesma Faculdade. Png, 396.
JlOBiç:io da Camara dos Dep•>.tados, n, 46,
do 1806, relativa ao Lyceo de A~ronomia
e Vet.>rinaria de Pclotas, Estado do Rio FRANCISCO Machado (0 Sr.) :
Grande do Sul, na Academia de Commareio de Juiz de Fóra, Estado de MinaR
Discurso lll'onuneiado em sessão de 3 de
GeraeA, etc, Png. 321,
julho, sobre negocios politieos do Estado
do Amazonas. Pag. 6,
EXTINCÇÃO dos logares de juizes substitutos dos juizes riecclonaes - DisDiscurso pronunciado em sessão de 7 de
oua•ão do parecet• da Commissiio de Jusagosto, com refet•encia uo do Sr. Senador
tiça e Legislnçiio, sobre o projecto do SeAlmino All'onso, sol,re dous telegrammns
nado, n. 10, de 180G, que extingne os lode 1\Janáos, datado• de i de agosto,
relativos á guat•nição do Estado do
, g!'reR de juize~ ~~bstitutos dos júizes sec•
ctonaes. Png .... a7.
AmazoU3s. Pug. 263.
FACULDADES de Direito - Discu'8ÜO do
pnrecct• da Commissi\o .de Justrucr.i1o Pul>licu. sobre a ]lropnRição da Cnmara do<
Depu tnrlos, n. H2, do 1896, q uo concedo
n.o"1 n.lnmnos do curso aupel'iot• da:-~ Fn.culdatlos de nit•eito, matt•iculudos antes
da lei n. 314, do 30 de outubro do 1805,
o goso das regalias da lcgisluçito untel'ior.
Pag, 35·1.

Di•curso ·Jll'OnliUeiado nn discussão do
proj<•cto do·~ enndo, n. r., dn 1807, quo
estabelece novn 1abelln. do nurnot•o C1 vcn ..
cimentM dos empt•egado• rl1\ A lt'audcga de
Pnrannguú, no Estado do Parunú, ate.
Pag. 32~.
Discurso pt•onuncindo M diRCUSRiio do
parecer do. Com missão do Finnnçtla, sobre

')
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a proposição da ·Camnrn dos Deputados,
n. 12, de 1897, que autoriM o governo
a conceder ao cidadão Luiz · Rodnlpho
CavnlcanLi de Albuquet•quo, directot• das
Rendas Publicas do 'l'be.lout•o Fetlernl,
um nnno de licença com ordenado,
Pag. 3J8.
·

GENEROSO Ponce (O ~r.)- DiscUl'so pronunciado na discussão do projecto do Senado, n. 5, de 1897, que ostahe Ieee nova
ta.bolla de numero c vencimentos do pos·
sop,l da Alfandega de Parnnl\guí•, no Estado do Para nío, etc. Png. 328. •
GOMES de Castro (O Sr.):
Discurso annunciando no Senado o falleciinento do. Sr. Gustavo Collaço Fernandes
Veras, Depu Indo pelo l~s\ndo do Maranhão, e 1•equerendo a ins:!rçiio na acta. de
um voto de pezar; Pag. t.·
Discurso pt•ommciado na discussão unica
dos pareceres ns. 04, de 1897 c tl7, do 18\l6,
aquolle da Commissão de Policia e este
da de Constituição, Poderes c Diplomacia,
sobre a consulta, foiLa pelo Presidente do
Senado, expondo ns duvida• que tem re·
lntivamente {J. execução das disposi~ões do
Regimento Jntet•no do Senado, referentes
a projectos concedendo pensões. Png.102.

s\ituo infracção do art. O! da. lei n, 3G,
de 2G de janeiro do i8\l2, por parte dos
governadores ou pro•idontes dos Estados,
nas eleições para .preenchimento de vagas
do scnadot·cs o deputados. Paga. 207,
2l5 c 225.
Considerações feitas cm sossfio de 2 de
agosto, c.om referencia no requerimento
do Sr. ll. de Mendonça Sobrinho, relativo no projecto do Senado sobro o reconhecimento defilltos naturaos.Png. 250.
Discurso pronunciado na discussão do
pnrecer da (,ommissão de Justiça c Legislação, sobre o proje_cto do Sen~~o,
n. 10, de 1896, que extingue os Jogares
do juizes substitutos dos juizes soccionaes.
Pag. 258.
Discurso pronunciado r,a discussão do
projecto do Senado; n. H, de 1897, relativàménte ao modo pelo qual deve ser
exercida a attribuição conferida ao Congresso Nacional, 'no § 12 do 'iirt. 24 da
Constituição, sobre os tratados e con.
venções com as na~ões estrangeiras.
Pag, 292.
Discurso pronunciado na discussão do
JWOjecto do Senado, n. 20, de 1896, que
âiBpõc sobre a succcssão pa1crnn, revogando a lei n. 463, de_2 do setembro de
1847 o restaurando :i' Ord. do Liv. IV
1'it. !l2, menos quanto ú distincção entre
nob1•es e plebeos, P~g, 30L .. ·..
·

Discurso lpronunciado na discussão do
parecer d~ Commissão de Finanças á pt•oposição dn Oamarn dos Deputados, n. D,
tle 1897, que autm•isn o ,::ovet·no a abrir GONÇALVES Ferreira (O Sr.) :
o credito especial de 111 :09GS500 para paOhserl·açües rectificando um aparto que
gamento dos oqiciacS que t~everternm ú
deu em um discurso do Sr. scnadot• Vieffectividade do serviço ·dn ~xercilo e d:t
conto Machado, pronunciado na sessão dol
Armada, pela t•ev~gaçiio dos decretos de
3 do julho. Pag. 3G.
7 e 12 de ab'ril de 1802, Pag. 28\l.
Discurso pronuncin<[o na discussão do
projecto do Senado, n. 20, de 18\lfi, que
diRpõe subre a concessão pn.tet•na, re\'O•
gando a lei n, 463, do 2 do setembro de
1847, e t•eslaurnndo a Ord. do Li v. IV,
l'it, B2, menos quanto 1l distincçii:o ent1•e
nobres e pleboos. Pag, 20\l.
GONÇALVES Chaves (0 Sr.):
_

Disom•so pronunciado em sessão de 23 do
julho, 8obt·e a co'nveniencia do serem dis·
cutifios algunA

parcc~ores

Ua Commissão

de Justiça e Legislação, relativos n ma~orias do importnncia. Pn~. 1~8.
DiRcurRos pronunciados nn. diAcnssiio elo
projecto do Senndo, n. 2, do 1~07, l'Ogulanê!o OR cURilfl rm quo o ProJ'c~ilo dn
Districto Fedot•nl suspondorú. as lds o
rf'solu~ões rio Conselho Municipal, oppuntlo-JhoR 1'Cto. Pags. 21Jii o 2:iG.

l

Discurso pronunciado em sessão do 13 de
julho, sobro a. aposentadoria do Sr. Dr.
José Hygino Duarto Pereira. Pa.g. 83.
Discnr~o pt·onunciadp na disouSRiio do
requot•Jmento do Sr. senador Vicente
Machado, pedindo informações ao governo sobre douR bato.J!tõps da Guarda
Nacional da Capital da Bahia, poRtos
cm pó de guerra. r•ag. 154.

Discm·so pronunciarlo na discussão do
pt•ojecto do Sénudn, n. 2, de 1806, que
restituo a.o Estado do Pernambuco o
terl'ilorio da' antiga comat•ca do rio Sii.o
Frun~iAco, qu'o fôt·u. 'provlsoriamcnto nnnoxado :i. provincia da llahiri, em 1827.
Pag. 3.22.
· ,
Diacm•sn pronunciado na diacnRsão do
roquet•imento do St•. Vicrmto Mttchndo
Jlo(lindo r1uo o ·govot•no i11fm•mo om ~u~
AO lw.Roou }lttl'a. cxnedh· o rloct•oto n. 2579,
rle 16 de agosto do cot•ronto anno, Pag.

DiAcnrsos pt•onnncin.doA na cliAcllRAfio do
~na.
pm·occt• dn. CommiAsiio do JuA~ka n Lcgisla!_~fio, RObt•o o pt•ojccLo do Sonn.tlo, GYMNASIO Nnc!onnl- DiAcussiTo do pl'Ojocto
11. 08, do 18\lõ, t!otcrminnnt!o o quo condo Sonntlo, n. 17, do i8U7' flUO manda
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JMDlO.E
conlat•, do conforrnidado com ns d!sposiçõos da loi n. 230, do 7 do dezomhro de
1804, o tempo do sot•viço cll'ectivo do
lentes o professores do Gymnasio Na·
cio na!. Pag. 351.

HENRIQUE Coutinho (O Sr.):
Observações feitas na discussão do parecer da CommiR~ão do Constituiçü.o, Podere•· o Diplomacia, Bobro o veto do
Prefeito do lJistr!Cto Fedem!, :í. resol11ção
do Conselho Municipal que autoriea o
mesmo Profcito a contractat• com J. Sampaio & Comp. a oxt..acção do lolorias municipaOB pora, mediante as clausulas de ..
terminadas, nccm•re1• á dotação do fundo
e::~colar o â construcção o munutençfi.o do
thcntro municipal, Pag. ô3.
Communicando que o seu collcga, senador gugonio Amorim, nüo póde campa ..
recor á sossilo do Seno.do, por motivo do
molcstia, Pag, 25·1,

INDICAÇÃO do Sr. senador Leopoldo de Bulhões e outros para quo as informações
prestadas pelo Poder ~xecutivo a requerimento dos Benadores e das Com missões
pet·manentes, depois de lidas ao Senado,
AejRm publicadas no ])ia>·io do Congresso.
Pag. 132.

INFRACÇÃO do art. 61 da lei n. 35, de
··
26 de janeiro de 1892- Discussão do
parecer da Commissiio do Jmliça c Legislação, sobre o projecto do Sanado, n, d8,
<ie 1893,. detet•minando o que consiHne
infracção do at·t. (j[ da lei n. 3G, de
2ô de janeiro de 1892, por pal'le dos govcrnnclores ou pt•esidcntes dos E>lados,
nas eleições pa1•a preenchimento de vaga•
do nenadoros e deputados. Pagos. 207,
21/i e 222.

JULIO Frota (O Sr.):
Discurso pronunciado na discussão do
Jlarecor da Commissüo do Marinha o
Ouet•ra, n. 62, do 1807. indofot•indo o requerimento cm que o voluntario da JlD.\t•ia
toricntc-cot•oncl F1•n.nciRco Gonçalves do.
Costa Sobt'iuho pode p!Lgamento de soldo
'luo diz compctit•·llw pelo decreto n. 3:371,
'o 7 do janeiro do 18ôã. Png. 88.
Considerações f,itas nn rliscussilo do pro..
jecto do Son,ulo, n. 10, do 1807, autorisanllo o Podar ~xocutivo n. inclnil' no
quadro do pharmaconticos du. Armada,
Aom pt•ojuiZl) !lo mmuno qundt'o o no
11oatn do i 11 ·toncnte, o piwrru:tcoutíco cott ...
trnctndo, i 0 t~uoJlL,I hnnm·:.wio, An·~onio
Candit!o tia Silv:1 Pi monto!. Pag, 2:!8.

Dincm•sn pronnnciu.do r! lU RCRAiLo do 10 do
agnRtn, jliAliJic:uulo um ]H'ojoct.o tlo Jci
Aobro OA otlici:w~ o tW:tçaR elo 1~:-=orcito o
da Arnmdn, da UwtrdrL Naci01ml, do
cnt•pos do policia e do '·olun~arios, om Rorlnttlco- Vol. H

viço dv. União, morlos em combato do·
f•ndondo v. Republica ou na mv.nutenção
da ordem publica. P.ag. 271.
Discursos pronunciados na discussão do
projecto do l:lcnndo, n. 60, de 1806, que
permittc aos ol!iciacs da Arrnndn, reformados antes do institnido o meio soldo
par" suas fami!ins, conll"ibuir para o
montcpio com :1 joia e a quota corroa pon·
. dento :í. patente em quo 80 acharem reformados. Pags. 274 e 282.
Discurso pronunciado nn discussüo da
proposição da Gamara dos Deputados,
n, 8, de 1807, que ampliv. nos officiaes
das classes nnncxas d~L Armada a reforma
voJuntari11 ou compulsoria, etc. Pag. 3!7.

LEITE e O!tic!ca (O Sr.):

•

Discurso pronunciado em sessão de 5 de
julho, justilicando um requerimento do
informaçõcB sobt·e a lei do orçamento, de~
cretada no Estado das Alngôas, autori~
sando o governo do mesmo Estado a tn~
xar a importação e a crear umo Alfandega
es(adoal. Pag. 17.
Considerações feitas em sessão de G do
julho, com referenci~ a um. discurso pro~
nunciado pelo Sr. sonv.dorB. de Mendonça
Sobrinho, Pag. 42.
Fazendo uma l'ectificação ao discurso do
Sr. senv.dot• B. de Mendonç:1 Sobrinho,
pronunci:.do na sessão anterior. Pag. 45,
Observações feitas om sessão de 8 de julho,
com referencia a um discurso do Sr, se~
nador B. de Mendonça Sobrinho. Pag. 48 •.
Discurso pronunciado na discusa~o do parecer da Commissiio de FinançM, sobre a.
propoaição da Camnrn doa Deputados,
n. ~o. de i89G, autorisando o governo a.
abrir o credito de 132:809$998, destinado
ao pagamento do ?ticltcl e cob>'C, importa~
dos em 1806, para cunhagem das respecti.

vn.s moedas. Pag. 50.
Considerações feitas na discussão do pare•
cer da Cornmiasiio de Conslituiçiio, Poderes e Diplomacia, sobre o veto do Pro.
feito do Districto Federal :i. l'esoluçiio do
Conselho Municipal que autorisa o mosmo Prefeito a eontractar com J. Sampaio
& C. a oxtracçiio do loterias munioipnes
pv.rn, mediante as clauRulas dotorminadns, occorror á dotação do fundo escolar
o á constrncção c numutenr;fi.o do thcn...
lro municiJml. l'ag, GO.
Considot·a~õos feitas em sessão de 1G de
julho, relativas ao ultimo orçamento li.
quidadn, fechado o oncorrado, cujas la•
kolltts t'ol·am enviadas pelo governo,
Pag. 03.

DiBcnrso JH'Dnnncinclo nn. diAcU!\Sii.o do
Jll"ojecLo do Sanado, n. \l, do 1807, auto~
2

INDICE
risando a abertm•n do credito neceRsario
para a montagem do guindasto n. vn.pot•
quo exisLe na Alfandega do Mncció.
Pag. \J.l.

ás informações prestadas pelo Poder Ex·
eculivo a requet•1mcnto doA Rcnn.dores e
das Commissões Permanente• e respondendo aos diRcur·sos elos :Srs. Vicenle Ma·
chado e Lei la e Oiticica, pronunciados na
soARão nnttll•im•. P:tg. 125.

Considerações feita• na discussão •mica
doR pareceres ns. M, de 18\17 c G7, de
Discurso pl•onuncinclo em sessão de 2() de
1806, aquelle d:• Commissão de Policia o
julho, com t•efet•encin tt uma t•ept•eseneste da de Constituição, Poderes e Diplo'taç:l.o dirigida ao Congresso Nacional pela
macia., sobre a consulta. feita pelo pl·esiA•socia~:1o Commercial dosl.n praça, Png.
dente do Senado, expondo as duvidas que
198.
tem relati.vamllnte á execução das disposições do regimento inLeJ•no . do Senado,
referentes n p1•ojectos concedénclo pcn· LICENÇAS:
sões. Pag. 103.
Discussão do pn1•ecer da Commiasão de ~us
tiçn. o L~gifllaçiio, RobL·~ a propoAiçii.o da
Discurso pronunciado cm sessão de 20 de
Camura
dos Deputados, u, G, rio 1807, aujulho, sobre o requerimento do Sr. senatoL•isando
o Poder gxccntivo a conceder
dor Vicente Machado, pedindo cúpia do
oito
mcozeR
de licença, Rem vencimento,
• cont1•acto feito Jlelo Ministel'io do IntoJ•ioJ•
ao baoimrel Octaviano de Siqueil•a Cavai·
e Justiça com o Dr. Josó Hygino Duarte
canl.i, juiz substituto seccional do Estado
Pereil•a, para o trabalho da consolidação
do Amazonas. PagA. 4 e 45,
daR leis fodernes. Pag. 119.
Discussão da proposição da Cnmara dos
Discurso pronunciado em RcsRão de 23 de
Deputados.
n. 81, de iSüô, autorisando
julho, sobre a• inf.,rmnções prestada• pelo
a concesRão de um anno do Jicen~a. ao
governo relativa• ti lei de oJ•çamento do
secretario do T1•ihunal de Contas, 1\Iiguel
Estado das Alagôas,aut orisandu a creação
AuguRto
Gaivão. Pag. 256.
de uma Alfandega esradoal, taxando a
importação, Pag. i 50.
DiscusRão do parecer da Commissiio de
Fina.nças, sobre a proposição da Gamara
Discurso pronunciado na discu•são da
dos Deputados, n. 14,_de 1897, que autop1•oposição d" Camnrn. dos Deputados,
ris a o governo a ooneerter ao Dr. Cann. 79, de 1800, concedendo aos funcciodido Barroso elo Amarai, medico auxiliar
narios publicas Jo•é 1\lareos lnglez de
da Directoria Geral de Saude Publica,
Souz:t e Samuel José Pereira das Neves,
11tn anno de licença com ordenado, Pags.
autorisação pa1•.a fundarem nesta Capital
321 e 355.
um Banco denominado «Banco Auxiliai•
Discussão do pnt•ecet• ela Commissão de
dos Servidores da Nação •· Pag. 23G.
Finanças, sobre a proposição da Camaro.
Di•curso pronunciado na discnsRão do
dos Depu1ados, u. 12, de 1807, que autoprojecto do Senado, n. GO, de i80ô, que
risa o governo a conceder ao cidadão Luiz
permitto noA officia.~R (la Armn.dn, t•.:otor·
Rodolpho Cavalcanti de Albuquerque, di·
mados antes de insLituii·em o meio soldo
rector das flendaR Publicas ·rio Thesouro
pal'D. suas familins, contJ•ihuil•em para o
Fede1•al, um anno de licença, com ordemontepio com n. joia e a quota correAponnado. PagA. 3~8, 3GO e 372.
dentes ú patente em que se aclnll'em refol'·
DiRcu•siio da proposiciio dn Camara dos
mudos. Pag. 27G.
Deputados, n. 11. de 1807, autoridlmdo o
governo a concedet• um anno de licença
DiRCUI'BO pronunciado em sessão ele 1G de
com ordenado no telegt•aphiRta chefe da
agosto, justificando dou• requerimento•,
Repartição Geral dos Telegraphos, Alfredo
um verbal d outro escl'ipto, sobro o Asyln
rle Lima Albuquel'(UO Mello. Pags. 358,
elos ln validos da Palria c sou patrimonio.
PagA, 29G e 298,
3GO e 372.
.
DiRcurso pronunciado na discnRsão elo LOPES Trovão (O Sr.):
proJecto do Senado, n. 5, do 1897, que
Considerações Jei tas em sesst1o de 25
estabelece umu nova tabolla de numero "
do julho, fundamentando um J'ertuoJ•ivencimentos do poRsotd ela Alfandega de
mento de informações AOhJ•e o roorutnP:wanaguú., no gstado do Pn.ranú, ate.
wen 1o forçado nn Capital Federal. Png. 203.
Pag. 330,
Discurso pronuncinào na diAr.nRAiLn do rcq~wt•im~nto do ~··· Vic(!ft\c MttehadQ, pn·
dlllllo mfot•muçoAR ao govm•no reln.LivuA
:'t oxpediciio do dt\croLo n. :?G7V. do lü do
agosto tio corJ•enlo anno. Pag. 31i7.

LEOPOLDO do Bulhões (O Sr.):
DiRcurAo pt•onunciado 0111 seAsiio de 21 de
julho, justilicando uma indicaçüo relativa

Discm·•o pronunciado nn rliAcussiio do
pedindo inl'nt'UUl.~'ÕOS 1).0
govnrno RnlJt•c o rcct•utamr.ntn fot·~~udo u.
que RC eAt:.i. pl'ocmlendo na CnpiLal }i,edfl!'l.ll, Png . .:tiG.

AllU l'eflllOl'inWfl tu,

DiRcm·Ro pronnnciaclo om ROBAii.o do 28 do
julho, om reS{1oHto. ás consitloraçõef! foi tas
pelo Sr. Bernardo de ~lonrloncn Sob1•inho,
com •·eferoncin ti sun pessoa. Png. 230.
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Considerações feitas em sessfio de 2 rlo PARECERES daR Commissões do Senado:
agosto, com referencia ao reqU.cn•imonto do
Constituição, Poderes e Diplomacia :
Sr. Bot·narclo de Mendonça Sobrinho
aobre o projecto re!nl.ivo :\ AssiRtencia ,;
Solwe o 'llCto do Prefeito do Distt•icto Fe·
Alienarlos. Png. 2GI}.
dera! ~ r<lioluçiio do Conselho Municipal
que nnLot'ilm o mc~Amo PretCito a conLOTERIAS munici_paes- Discussão do parece••
t.l·act:Lt' eom ~~. Snmpaio & C. n. ext1•ncção
da CommtAsao de Con11tiLtliçiio Podet•es
tle loterias municipae.'i. Pn.g. G.
o Diplomacia, sobt•e o veto do Pt·~feito do
Districtn Federal ú. resolução do Conselho
Sobt•e o veto oppostopelo Prefeito do DisMunicipal fJlW autot•isa o mesmo Prefeito
tricto [•'ede""l ú. t•esolu~ão do Conselho
a contr_?.clat• com J. Sampaio & Comp. a
M_nnieipal que concedeu pcrmiasfi.o ú. Eme:.;tt•n.cçtLO de lotet•ias municipaeR pata, meprc1.11 Innmtnen~e do n.nnnncio~ para. fa.zc1•
dmnte as clawmla.s cletermin[I.CbR occorrm·
uso de placa.s-a.nnuncios nos muros ou
ú. do~açilo do fnndo l!SColur e ú. co~s·tt•uc'=-ão
ofipn.ços das runR e pt·n.ç.aa do Distrieto
e manutenção do tbmttro municipal.
li'edet·al. Pag-. 9G.
Pag-. G3.
MANUE;. de Queira_; (O Sr.)- Considerações
(ettas. e~ sessao ~e 13 de julho, com rererencJU a aggt'OARl\O de que foi victima. o
seu collega de ropresen taç;to, eonMior
Thom,,z da Porciuncula. Png. 70.

Sobre n. el~·ição senatorial 1•en.Iizadn no
Estado ele S. Paulo a 2G de junho do
co1.•rento a.nno't pnra preenchimento da.
vaga occorrido. pela l'enuncia do Dr. José
Alves de Cerqueira Cezat·. Po.g-. 260.

MONTEPIO dos c:fliciaes da Armada - Dis·
cuss,io r.lo pat•ecer d~t Comroissiio ele Finanças, sobre o prOJecto do Senado, n, 61)
de 1896, que permitte aos officiaes da Ar~
mada, re!ormados antes de instituído o
meio soldo para suas famílias, contt•ibuir
para o rnun te pio. com a joia e a quota
conespondente a patente em que se
acharem reformados. Pao;s. 257, 274 e 282.

Sobt•e a t•epresentação dirigida o.o Cong-ressso Nacional pela Associo.çiLo Commoreia! do Rio de Janeiro t•elativa ás fabrícilR nacíonaes de tecidos. Pag. 3!2.

MORAES Barros (O Sr.):
Discurso pronunciado na discussão do requerimento do Sr. senador Vicente Mo.·
cb<iclo, pedindo informações M governo
sobre a autorisaçiio e motivos que o obri·
gara_m a pôr em pé de guerra dous batalltoes da Guarda Nacional d:> Capital
da Babia. Pag, 14\J.
Discurso pt·onHncio.clo na discussão do pa•
recer da Com missão de Justiça o Legislação, Robre o projecto do Sanado, n. 68,
de 1895, determinando o qu" conslitue
infracção do art. Gt dt> lc•i n. 35, de 2G do
janeiro de 1892, 110r parte dos ~:overna
dorM ou presiden~oR doH l~Atados, na'l
elei~õos pat•a preenchimento de vagas do
senadores o deputados. Pngs. 207 e 217.
Consicleruçõos feitas cm seRRÜO de 28 do
julho, rectiOcando um on!;ano IJUC se no la
nn. Ga::etíllta do .Torna.l do Commc,·oio,
dando a. noticia dnR occurt•encia::i da

seasü.o a.ntori01•. Png. 221.
Considorr.çõés · foi tas Ro bt•e " votaçüo da
pt•oposiçi\o da Cr.mm•a dos beputr.tlos,
n. 70, 1lo 18~JG, relativa Ít l'unclit\'ÜO do um
Bn.nco noRta. Capital, donolllinado «Banco
Auxiliar Uos tlorvidol'OA dí.L NaQ~Lo )),
Pag, 2·17.
ConRídcrt~~.~õoa íoít.as flHI Rf'!SAilo do 7 du
n.goRtu, j1tsLilicu.mlo um roqnot•illlonLo pm·a
fJUO soj11 disponsaútl t1
ímprossüo om
avulso, do Jlt1.l'ecet• t•elativo tl eloíçilo senatoriu.l do i!:Btauo do S. Puulo. Png. 261.

Reconhecendo sen11dor da Republica ·
pelo Estado do Parâ o Dr. Lanro Sodré.
P11g. 350 •.
De Finanças :

Sobre a proposição da Camara dos Depu•
tados, n. 80, de i89G, ilntorisando o governo a abrir ao Ministerio do. Fazenda
o credito supplementat• do 132:809$998
it ru lll·ica 33- Credites especiaes- desti•
nado ao pagamento do nickel e cobre im·
portados no anno P"oximo findo para o. •
cunhagem de moedas. Pag. 35.
Sobre a proposição da Gamara dos Deputados, n. 79, de 1896, que concede o.os func·
cinnnrios puhlic0s José Marcos Ing\ez de
Souz:t c S11rnuel José Pet•eira dr.s Neves,
au tot•isaçi\o l'"'ro. fundarem nesta Capital
um Banco dono minado- Banco Auxiliar
do~ Set•vidorosdil Nação. Pag. 54.

..

Sobre o pt•ojecto n, 3, de 1891, dispondo
qno o Potler Executivo conlro.ctarli com urn
artista 111\Cional a execução de um busto
om bronze, repreRontando u. eJ.l\gie do
t'allecido almirante Joaquim Marques
LiRboil e a reproducçilo lithograpbicn ou
photograpbica di:\ efiigie do tnesmoialmi·
't•unle. l'ug. 1•12.

I

Sobre a propoRição da Cnmara dos Depu· \.\
tndos, n. 10, de 1801, autorisancl.o o govorno a n.hril't no vigente oxol·ciciot um
;
cr"dito 1111 importancia de 21:500$ pnr~>
pugamenLu doa vcncimentoH dos em1we•
gados da "xtincta Ag-encia de Colonisaçiio,
ndtli<.loR (t Sor:rotadu tlalndnst•·ia, Vi~ção
o Oum• Pnulicas. Pag, :!31.
Sobt•e o roquct•imonto do DI', Mo.noel Gou'
ltn·t de Souz~t, cm que podo seja computndo
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pare. sua aposentadoria o tempo decorrido do 27 do marco de 1872, data. om que
foi nomeado inspoctot• do saude publica,
a. 27 do feveroil•o do 1886, data. da AUa nomeação pal'!lo cargo do inspector do sande

do porto, que ora. oierc(l, no Es:n.do do
l~spirilo Santo. Png. 2GO.

Sobro o requerimento em quo .Joaquim da

Silva. Gnrcez, ex-porteiro do Pedagogium,
pede soja concedido ao governo o ne6ossnrio credito, correspondente ao tampo
decorrido de 12 de outubro de 1895, a.
fevereir<> ultimo, epoca om quo aquella
repa1•tição deixou de depender d<> Ministerio da Justic<~ e Negocias Interiores,
para pagamento do oluguei da casa qno,
em virtude do art. 6•, paragrapho unico
do regulamento, o Pedagogium devia proporcionar-lhe, <> que não teve Jogar por
estar a que ioi destinada para a sua habitação occupada pelo archivo do antigo Ministcrio da Justiça. Pag. 2G!.
Sobre a proposição da Cam . ra dos Deputados, do corrente anno, autorisondo o
governo a abrir o credito especial de
iii :090$500, para pagamento dos vencimentos dos otficía~s que rovorteram á
otrectívidade d<> serviço do E:~:ot•cilo o do.
Armada pela revogo.ciio dos decretos de
7 e 12 de abril do 1892. Pag. 2G4.
Sobre o projecto do Senado, n. !2, de
189G, que passa á administração da Santa
Casa da Misericordia do Rio de Janeiro
o serviço úo llospicio de Alionados e o
das Colonins do Alienados, e bem assim o
patrimonio pertencente ao referido hos·
picio. mandando t•evogat• o decreto
n. 142 A, do li de janeiro do 1890 o toda•
as disposições om contrario. Pag. 2GG.
Sobre a potiçfio de D. Jnlia JI.Ii!ans de
Castro, empregada. na llepartiçiio Geral
dos 'fcle!;l'apho•, reclamando vantagens
a. que se JUlgo. com dil•oito. Pag. :?05.
Sobre a proposição da Camara dos Deputados, n. 12, de !807, autm•isando o governo a conceder nm anno de licença ao
cidadão J,niz Rodolpho Cnvalcanti de Albuquerque, diroctor tias Rendas Publicas
do >rhosuuro Fodornl. Pn g. 2Gã,
Sobro a proposi~.üo do. Camn1·n dos Deputados, n. U, do corrente nnno, concedendo um anno do licença ao tolcgraphista-chcfe da Repartição Gemi do•
'i'olegraphoR, Alft•ctlo do Lima Albuc;uorquo ~!oU o. Png. 2ü~.
Sobro :t proposiciio ria Cnmara dos Deputados, n. W, do !HOO, <JUO nutot•isa n
govcmo a tLbrit• o credito Rupplomontrtt•
do 14:125$100 :\ vm·ba- I~XPl'Ctcios llnt!os
- parn pagnmonto aoR ompt•ogndos tli:ll·l
obras do porto do Jlucit'o rins Halltt•ios
COl'l'OS)lOlltitlllLGB :LO A JHOZOH tlo llOVOJiliJl'O O
dozombt•o de 18U2. Png. 2S·I.

Sobre os projectos do Senado, n•. 5 e 7, de
1807: o primeiro estabelecendo uma nova.
tabelln de numero e vencimentos do pessoal
da Alfandega de Pnrnnagu!Í, no Estado do
l'amn:i, definindo as relações da Mesa da
Ronda• da cidade do Antonina, no mesmo
Estaria, com a 'referida Alfandega; e o
segundo estabe!ecend<> )ll'ovidencias anaIogas quanto ti Alfandega de Maná<>s,
determinando que esta tenha pessoaligual
ao da Alfandega de S. Luiz, no Estado
do Mal'anhão, com vencimentos iguaes
aos que percebem os empregados das
respectivas catego1•ias da Alfandega d~
Belém, no Estado do Parú. Pag; 2U4.
Sobro a proposi\!110 da Camara dos Deputados, n, 12, do corrente anno, concedendo licença por um a.nno, com or-·
danado, ao director das Rendas Publicna
do 'fhesouro ~·ederal, Luiz Rodolpho
Camlco.nti de Albuquerque, para. tratar
de sua saude. Pag, 295.
Sob1•e a proposição da Camara dos Deputados, n. 14, de 1897, autorisando o
governo a conceder um anno de licença,
com o1•dcnado, para tratar de sua saude
onde lhe convier, ao !Jr. Candido Barroso do Amaral, medico auxilia! da Directoria Federal de Saude Publica. Pag. 295.
Sobre a. petição do i• escripturario da
Alfandega de S. Paulo, Cyriaco Antonio
dos Santos e Silva. Pag. 359.
·
Sobt•e a proposição da. Camara doa Deputarias, n. 7, de 1897, autorisando o
Poder Executivo a pagar ao Dr. 1'iburcio Valeriano Pecegueiro rio Amaral,
preparador de medicina legal da Faculualle de J\ledicina do Rio de Janeiro,. os
vencimentos q uo deixou de pe1•ceber desd~
28 de outubro de !8V2 a 2Ü do maio de
1803, do Jogar de preparador da cadeira
de chimica inorganica medica da mesma
Faculdade. Pag. 360,
Sobl'O o c1•edito ea·traordinario do 120:000$
para a restituição do imposlo descontado
de ollieiaes da Armada e classes a.nnexas
e outros que pcrocbcram vantagem de
campanha no periodo de 6 de setembro
de 1893 a 31 de outubro do 1895. Pag. 388,
Sob1·o o requet•imento do pratico de pharmacia 2° tenente honorario da Armada.
Antonio Candido da Silva Pimento!, pedindo pa1•n ser incluído no quadro dos
phm·maceuticos da A1•mndn c no po•to
do 2» tononto, sem prejuízo do mosmo
quadro. Pag. 389.
Rcr!ncciio para a 3n discus,[o, do accor-

do cnm o vencido om 2n, do p1•ojoeto do
Sonndo, n. l:J, do 18U7, que l'oguln o numero, elnRflo o voncimontoR tloA emprega ..
tios dn Aliimdegtt do Parnnagut\. l'ag, ~VO.

De InstrucçUo Publica:
Sobro uma cmondn do Sonndo otrcrceida
{, pl'Oposi~üo tl:t Camnr:c dos Deputados,
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n, 46, de 18~6, que não foj acceiLa pela
me,ma Camat•n., estendendo a todos os
estabelecimentos de instrucciio aeeuncl:1t'ia,
prollssional e eapecinl. os dit•eitoa conce·
didos no Lyceo de Agronomia e Vcterinnria de Pelotas, etc. Pag. 291>.
Sobre a peLição dos lentes e professot•es 1
do Gymnasio Nacional no sentido de 1
lhes set• contado o tempo eJfectivo de Aerviço, de accordo com a lei n. 230, de 7
de dezembro de 1804. Pag. 319.
Sobt•e a emenda offerecida pelo Senado

:í. pl'Oposicão da Camat•a dos Depqlados,

e que niio foi adoptada pela mesma Camara, relativa aos alumnoR do curso superior da< FaculdadeA de Direito, matriculados antes da lei n. 314, de 30 de
oulubt•o de 1895. Pag. 319.
De Justiça

e Legislação :

Sobt•e as emendas do Senado á proposição
da Gamara dos Deputados que re(l'ula os
dit•eHos autornes a que foram t•e;eitudas
pela mesma Camat·a. Pag. iü.
Sobre o 'llcto do Prefeito do Districto
Federo\ opposto á resol11ção do Conselho Municipal que concede pet•misaão
ao cidadiio José de Azevedo Do ria pM'a
organisar um estabelecimento de credito
denominado-Banco MunicipaL Pag-.140.
Sobt•e o'pt·ojec(o n. 8, de 1897, que passa
pat•a o domínio do Estado de Alaguns o
prOJll'iO nacional que set•via de quartel
de linltn na cidade de Maceiú. Par;. 252.
Sobre o projecto do Senado, n. 2, de 189G,
que t•estitue ao E•tado de Pcl'Oambuco o
territorio da antiga comarca do Rio Silo
Ft•ancisco. Pag.. 3H.
Sobre o projecto do Senado, n. tiS, do
1805,
passa pal'll o dominio do l~s
tatlo < e Pernambuco os proprioa nncionnes nelle existentes no temJlD da promulgação da Constituição Federal. Pag. 320.

'j""

De Marinha e Guerra :
Sobt•e o t•equet·imento em que o volunLat•io
da pntt•in. tenente-coronel Francisco Gon~nlves <b Cosia Sobrinho, pede pagamento do solrto q•w diz competí1·-lbe pelo
decrotn n. 3371, do 7 do janeiro tle 1::!65.
Pug. 5-l.
Sollt•e o rcquerimentn em que o tonentecoronol do exercito Dt•, José Li no Pereira
Junior, JlOde lhe s~j~ :thonndo o soldo
COl'l'OSPDlHlonLo ao sou pos·to. Pa:;. tj[),
Soh1•o a. }U'OJlDSiçüo da. C:ama1'n. tloR Depu'tatloA, n. 3, do i8U7, auLm•isando o Poclel'
Nxocutivo a. l'cün·nuu• no postLt de n.i(iwes,
com o soltlo por inteiro, o tenentü hono ..

l'u.rin tlo GXL'rciLo, Ru.rgonLo ug~rogn.do no

httLn.lhüo Acutlomico, At·cilio do lo'ruilas,
Png. 02,

Snllt•e o requerimento em que o pharmacentico pratico, i• tenente bonoro.rio Antonio Candirlo da Silva Pimen\ol, pede
pn1•n ser contemplado no quadro de pharmaceuticos da Armada. Pag. 157.
Soure o t•equerimento do 2• tenente reformado, capitão-tenente honorario Atbanagildo Bn.t•ata Ribeiro, pedindo que lhe
eejn. abonada a dilferença entre o soldo
que tem ·percebido como simples olficial
refot'!Uado e a aposentadoria que lhe deveria ter sido concedida, desde a data de
sua t·éforma até a da organisação do corpo
de engenheiros navaes. Pag. i57. .
Sobro o requerimento de Antonio Alves
de Almeida e outros, que di1.em ser olficiaes honorarioR do exercito, pedindo ao
Congresso que lhes garanta as suas sub·
sistencias, promettidM pelo decrelo de 7
de janeiro de 1865. Ptl(!', 253.
Sobt•e a proposição da Cainnra dos Deputados, n. 8, de 1807, que amplia aos o!li•
cines das clo.Aaes annexas da Armada a
reforma volunto.ria e compulsaria e regula
para esses efl'eitos as idades e gratitlcações addicionnes. Pag. 284.

I
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De Obras Pub!icas :
Sobro o requerimento de Antonio Ca.r•
nei1•o Bt·andao e M. L. Tellier, em que
solicitam, como representantes de syndi•
catas estt•nngeiros, a concessão pr>ra por
si, ou companhia 'luc organisn.t•em, estabelecerem na bahm do ltio de Janeiro
uma empreza de docas e armazena para
carga, descarga, guat•da e conservação
do café, Pag. 257.

'

I
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De Policia:
Sobro a consulta feita ao Senado pelo
Sr, P•·esitlente, relalivnmellte 6. execução
de uma das disposições do Regimento in1e1•no que se retere ao• projectos concedendo l'ensões. Pag. 70.

.I'·
I

De Redacção :
Redacção ftnal dns emendas do Senado á
pt•oposiçiio da Camat'" do• Deputados,
· n. 80 de iSQG, que autot•isa o governo
11 aót•ir o credito
SUJI[llementar do
i3~:800$90S, á rubrioa n. 3:J do nrt. 7• da
lei n. 360, de 30 de dezembro de 1895.
Png. 105.
Do pt•ojecto do Senado, n. 3, dd 1807,
a.utorisando o govcl·no a contl'nctnr com
nm artista nacional a execução de um
husLo em bt·onzo, representando a offigie
do fallecido nlmit·anlo Joaquim Mm·ques
LiRhon, pam sct• col!ocado na lll'n~a pt•in~
cípal do At•sunnl do Mnl'inllll. Pug. 25-1.
Do pt'ojccLo do Senado, n. 2, de 1891, que
l'ogula os casw1 om CJUO o Pl•efuito do
DiÀLricLo Pcüc\·ul 8Uspomlol'l\ as lois o
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I
resoht\•Ões do Conselho Municipal, oppon·
do-lhes veto. Pag. 271.
Do pt•ojecto do Senado, n. GO, do !89G,
pet•rnittíndo a.oR officiaos da Armada, rc·
formarlos anto< dA inatituido o meio soldo
pal'i'L. Anas fn.milia~, contrihuirem para o
montepio ~om a joia ou quota cones-

pnndente a pD.tonte em que se acharem
reformados, seja o posto
graduado. Pag. 205. ·

I'

..

~

ell'ectivo ou

Discut•so pronunciado em sessiio de iü

Da pt•oposi\•ão da Gamara dos Deputados,
n. 46, de 189G, quo t•econhece como de
cnractm• officia.l os exames verificados no
Lyceo de Agronomia c Voterin:.u•ia rle
Pelotas, !';stado do Rio Gmndo do Sul. na

Academia de Cummercio do .Tniz de l 11 Óra,

Estado do Minas Goraes, e no~ estnbelecimentoa conganeres dos demais Estados,
etc. Pag. 350.

,,

Consiclm•nçuoA foi tas na discussão do pnt•ocor da Commisstio elo Finanças, á proposição ela Camnm dos Deputados, n. 9,
do 1807, que autol'isa o governo a abrir
o credito especial de 111: 00~~500 para
pn:;o.monto dos vencimontos dos officlaes
que rcvortm·nm :i oll'ectividade do serviço do !lxet•cito o da ,h•mada pela t•evogaç:io dos decretos de 7 c :12 de a bt·il
de 1802. Pag. 290,

do agosto, na discussão do i·equerimentà
do Sr. senador Leite e Oiticica, podindo

infOL'll1UÇÕCR ao governo

l'O}ativaa U0

Asylo ele Invalidas da Patl'io.. Pag. 207.

DiRcursos pronunciados na discussão da
Jli'Oposição da Gamara dos Depntados,
n. 9, ele 1897, que autorisa o governo n
abrir o crodito especial de. :!U:095$500,
pa1·a pagamento dos venctmontos dos olli·
ciaes que I'Cvert~t·am ú eJfcclivid~de do
llxorcito e Armada. Pags. 320 e 321.

PHARMACEUTICO da Armada- Discussiio
do projocto do Senado, n. :10, do
1897, nutorisando o Podet• gxccutivo a
incluir no quach·o de phnrmaceut.icos da PLACAS annuncios- Discussão do parecer da
Commissíio do Consli'tuição, Poderos e
Armada, sem pt•ejuizo do mesmo quadt•o
Diplomacia, sobr" o ·veto opposto pelo
e no poRto de 2o Lenou t'~• o phat•nH:tceutir.o
Pt•ofeito do Distt•icto F'edernl ú. resocontrnctn.do, i 11 tenonte lwnot•at•ío, An·
lução do Conselho Municipal que oon~
tonio C:tndido da Silva Pimentel.
cedo permissão ó. l~mpt•eza Fluminense do
Pag. 227.
Annuncios para fazor uso de placas annun·

cioR nos muroB ou eRpn.cos das runs o

PIRES Ferreira (O Sr.) :

pt•aças do Distt•icto

Fedem!. Png. :137.

Cl}nsido:•açõos J'eHas mu IIIQfHHio de tO de PORCIUNCULA (0 Sr.)- Discurso pronunciado
na d iscn<Biio do. proposição da Camaru.
julho, com l'eferoncin. a dons JWojecto:cJ
elos Deputados, n. 7, de 1807, autol'isando
'~'e AO acham em podei' da Commissiio do
o govl~l'HO a pagar ao Dr. 'riiJurcio Vu ..
li inan'=ns, o primei t•o l'(Wt·g·n.nisando o
li~!·iano Pl~,:cguciL·o do Amaral os ven<Jnadt•o da Mal'inlw nocional "o segundo
cimeul,os <Jne deixou do perceber rio
mandando t•r.stituir a. officiaus dn Armada
lagar de lll'eparaclot• dn cadeira do cbiquantias cptn lheA haviam sido Üt'Acon ..
mic:t inot•gauica medica da Faculdade de
do !tio de ,faoeil'O. Pag. 3~5.

tada• dm·anto a t•evolta. Pag. 55.

I'I I

~lodicina

Consiclel'a.çües feitas em sn~sfio de iG de
julho, so!Jl'o o p:trncm· du. Commiflsiio do
'Marinha. n Guerra relaLiro no roque .. PRESIDENTE (O Sr.):

I·
.

,
I

rimonto 1lo tononle-cot•uncl CoAtn
urinlw. Pag. 03 .

'I·

Obf!ervaçüos feitns na diBcuFJsito tlo pt•o ..
jocto do Senado, n. ~.do \8U7, transl'ct•indo
'pnl'n. à domínio elo l~stallo das Alngôns o
proprio nncitmnl, qun Ret•viu do quul'tel de

) I

'

So-

linha na ciciado de Thlacoió, l'ng. ll·l.

Discurso pronunciado tHl discnssiio llo
JmrecíH' dn. Comm_iR!'iÜO de 1\lut•inlw. o
Guorra, n. 71, de 1~~17, sohro u. pt'OLenção
do' 2o tcnen Lt; l'PI'IH' m:ulo, t!api Lilo- L<mtHrLo
llunol'ario, ..A Llmnag·ildo BuL'aLtt IUIJoiro.
Pag. 2:1:2.
Con:o;idornçtit•li f'nitu.H nn tliFwm.u-;flo tln prn·
posi,::"l(l da n:tll1Ul'U dos DopliLtuloA, li, :l•
du ·J,"::Oi. alJl,OJ'JA:uulo o Podn1' l~xecuLivo
a l'ttfot'JII:IJ' 110 pnH[..rl do aifiH'I'~, C(IJII O
Rnldu pot• inJ.,•it•t~, o torH•nl.n JwuOI':!l'io
do t•:xet•t•it.o, li:tl'g't'Jl[,ll :lg'~l't'M':tdo :w Halalld1u Acadowico. At·l'l!io do Jt'l'oi!aA.
l'ag • .:?·17.
·

Explienr:iio dada uo Sr. sonador Almino
All'onso, sohre " votação do parecot• da
CnmmiARão dn Constituição, Podel'es o
Diplomuciu. rocúnhecendo A~lutdor da.

ltopnblien polo ERLttdo do EspiriLo Snn·Lo
n cot•onol He1wiqnc da Silva Coulinho.
Pag. 3.
füit:t nn. diRcusaiio do pn1•ocor
da ConlmiRRii.o do ConAdLuiç:ln, PodereR e
Diplomacia rwbt•e u. elei~fi.o senato1•üd }J~lo
J!:A~udo do Ji~spiL•Ho Sauto. Png. 2.

011Atll'Vfi1)ilo

PI'Oclaman<lo 'cnmdot• ria Hopuulica pelo

gsLndn dn El'lpil'iLo Santo o cot•une1 I-lllnl'iljliO

du

~ilvu. Cun~inho.

OiJRül'\':u.~t"i(IR
jnJilo, C~OIIl
;-.:1',

AnnndoL'

Png.

a.

f(lj LaR cm sn.C!!I:'T.o do :10 Jo
l'üf<.•l'UIWÍil llO diRClli'AO do
Pires 1•1('1'l'Hil'a Anln•c dou11

pt•njecl.oR qno r,o :u~ham r>J\1 podm• <la Comlllii'IHílo tlt\ Flnani:.nH, o JH'imeiro l'clorganiHil.ndo

o

IJlHLdl'O

da 1\InJ•lHlt:L naciounl o o

XV

INDIOE
segundo mandando t•est.Huit· a olflcines
d:L .Al'madn. qnan~ias qtw lhaR fot•n.m
descontadas durante" rovo!La. Pag. 55.
Observações
julh1), com
Sr. Homiro
gistrados do

foi Las em seRsão de 10 do
t•el'et•encin. no discurso do
Barcollos, t•elt\tivo nos maantigo regimen. Pa:;. Gl.

Obset•vnções feitas <•m sel',.qiio de !3 do
jnlho, com retoroncia ao di<curso do
Sr. senadot• B. de Mendon~a Sobt•inho t•elativo á aggt•csRiio de ~no foi victima o
Sr. •enndot• 'l'homaz da Porciuncula.
Pags. 72 e 81.
OhRervnçõcs foilaA cm sessão de 1G de
julho, sobt•o o lteclido elo informações do
St•. Leiro e Oiticicn. t•elativo uo ultimo
orçamento li~uiclndo, fechado e encot•t•ado, cujas tabellas foram ouviadns
pelo governo. Pag. 04.
·oh.<et·vações feitas na cliscu"iio dos pare·
cet•es ns. M, ele 180i e Gi, do 18VG, t•etcrontes n projectos concedendo pensões.
Pug. 103,
Obset•vnçúes feitas em sessão rle 21 de
jull10, com t•eterenci:t a nmn• indicae.:lo
apt•eRen~adu pelo Sr. senadO!' Leovoldo
ele Bulltões relativa íts informações presLadns pelo Poder l~xccuth·o, em vir~ude
ele requerimento dos senadol'Gs e das
Commissões Pet•manentcs. Png. 132.
Ob•orvações feitas na discuo;iio do t•equo
l'lmento do St·. Bonndor Vicnn1n Machado
pudindo inro1•ma~ões ao go\•el'no so~t·e
dons batalhões du Guarda Nacional,
poRtos em pé r! o IJ'II<' rt•a na Capital da
t3a!tia. Paga. !53 e !56.
Communicunclo tet• a Camaru tios Deputados àeli11e1'Mio convidat• o Senado pat•a

nomea1• uma commíRsiio que, conjunc·tnmento

~om

outra rlaquella Casa, proponha

as modtdas nocessu.t·ias pat•a que. o go·
vel'no pos.,a anxilim• n. lavnuru.. do eniO.
Png, 150.

Observações feiLns em sessão de 24 de
julho. com l'C!f'c1•enciu. ú. t•eclamacão do
Sr. Aenutlm• B.
so/Jt•c

tL

elo l\Iendonça Sobrinho

nela dtL sesRÜo a.ntoriot•, Pug. 172.

Oh.ilorvn~.r}tlS

Ousorvações feitas na díscuàsiio do parecer
dn ()ommissiio do Marinha o Guerra,
11. 7i, de 1807, Aobt•o a. prelençilo do
2• tenente reformado, capitão-·enente
honot·nri", Athanagildo Damta Hibeiro.

Png. 232.
Ohset•vações feitas com referencia no
requet•imento do Sr. B. de Mendonça
Sobrinho sobt•e os pt•ojectos relativos á
assistencia a alienados o ao reconheci•
mento de ftlhos naturaes. Pag. 251.
Observações feitas na discussão· do pro•
jacto do Senado, n. iO, de 189G, que
o:din~ue

os lagares Lle juizes substitutos

dosjuizeA seccionaes. Pag. 250.
Pt•ocl~mando senador da ..Hepuhlica pelo
Estado de S. Paulo o D!'. Francisco de
Paula Hodrigues Alves. Pa.g. 270.

Observações feitas na discussão do pat•eccr
da Commissiio de Finanças á proposição
du. Camat•a dos Deputados, n, ~. de 1897,
<[Ue autorisa o governo a abrir o credito
especial do !H :095$:i00 para pagalllento
dos oJficines que reverteram a etfectivi•
dado do servi~.o do Exerci'to e da Armada.
pela revogação dos decretos de 7 e l2 de
nhril do 1~92. Pag. 200.
ObservaçõeA feitas na discussão do pro•
jecto do Senado, n. ii, do 1897, relatiVa•
mente ao modo pelo qual deve ser exer•
cida a attrib:tiçiio conterida ao Congresso
C'lacional, no § 12 do art. 24 da Consti•
tuiçiio, aobre oa tratados e convenções
com as nações estrangeiras. Pag, 292.
Ousermções foi tas na discttssilo dn propo·
siçiio dn C:tmot•a dos DeputadoB, n. 8,
de !807, que amplia aos olficiaes das
classes nnnexas da At•mada a reforma
voluntat·ia 011 cumpnlsot•ia, etc. Pag. 314.
Nomeando a Commissão que deve estudar

c interpot· pnrecet• ao pt•ojocto do Senado,
n. W, do 1807, que veda aos Estados triIJUtat·em de qualcptel' modo, dit·eota ou
indirectamente, a imiJOrlaçiio de productos
dos outros Estados. Pag. 347.

L

Ohservnçiio foitn sobt•e a votação do pro•
jccto.do Senado, n. ~.do 1807, que usta·.
IJuleco nova tau 01la de numet•o e voncinwntoA do pessoal dn Alfandega de Para•
n"g-u:l, no Estado do Paraná, etc.
P:tg. :!47.

J'tlitas na discusRfio :lo parecer t1a Uommifi,SilO llo JuRti~~a o LogiRln(~ào
sobre o pt•n.JncLo du Senado n. 08, de
Pt•oclamnnclo sonadot• da RcpulJlicn pelo
1805,. dotcl'minundn n que dCJnstHuo in ...
Estntlo do Pnrtl o Dr. Lauro Sodró.
frac~~iio do al'L. ül du. lei n. :JG, do 2(}
Pug. 3J7.
do ju.neit•n do ·1S02, por pat•Lo doR ~~·ovm• ...
nndoros ou pl'o.~idonLos dos l~AL:tcl!~S nas
eloi~~ücs para pl'oonchimonLo dn vng:ts do PRETENÇÕES :
fWnatlot•os o dCj)llt:..u.los. Pag. 220.

OIJHOl'\'rt.c:;l(l t'~iLu. um RPRR:ln do;?~ do ,inlhn.
nctlll l'Ldot•ouct:t. an podilln do St•. H. do
l\fnn!!Pil(~IL, Soht·~ nlln Rult~•o u pt•ojodo
l't•laLI vo a
:.IHHJHlcucilL a
aliouados,
Pat;. :.!2:2.

'·'

Uo voluntario da patria, tenente-coronal
Francisco Gonçalves da Costa Sobrinho :
!lo p:H'L'('L'L' 11, Iii. do L8H7, da
ConuuiAs;io tio ~I:tL'llllJa 1.' UllL'l'ra, judo ..

.:..... DiHI.!URHllo

•
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JND!CE
ferindo o l'cqnorimento om IJIIO o voluutario rln pa.la•an., tenente-coronel F1·n.nciACo
Gonçalves do Costa Sobrinho, podo pagaincnto do soldo que diz.compotit•-lho pelo
decreto n, 3371, do 7 do jnneiro ele 18G5.
Pag. tiG.

-

Paf;. ü3 ..

Da Commissão de Constituição, Poderes
A Diplomacia :

Do 2° tenente reformado, capitão-tenente
honorario, Athanagildo Barata Ribeiro:
-

· ·...

-

Discussão do parecer da Commisqão de
Marinha e Guorrn, n. 71, do 1807, sobre
a pretenção do 2° tenente reformado, capitão-tenente honorario, Athanagildo Barata Ribeiro, Pag. 231.

-

-Discussão do parocct• n. 7·1, do i807, dn
CommiAsilo de Marinha ele Gum·ru., souro
a petição em que os voluntu.rios da patria Antonio Alves do Almeida e outros,
que se dizem officiaes hunorarios do E•·
ercito, pedem que Reja garantida a subsistencia prometLid~t pelo dect•eto de 7
de janeiro do 1865. Pag. 264.

Do Dr. Manoel Goulart de Souza :
Discussão unica do purecet• n, 78, de 1805,

da Commissiio de Finanças,

BObl'e

ore ..

querimento em que o Dr. Manoel Goulart
de Sou1.a. pede seja computado, pu.t•a suo.
apo;entndorin, o tempo decort•ido entro
as datas do suas nomeações paro. os cargos de inspector de Sande Publico. o <hl
inspector d• Snudo do Porto, que ot•a
exerce n>J Estado do Espírito Santo.
Pags. 27-1 e 2Si,

De Joaquim da Silva Garcez:

-

-

1 ...,O•
)<\fl'

-

Do sr. B. de Mendonça Sobrinho:
-

Pnssn.ndo ao riominio tlo
gtln.H

li~sLatln

(• p1•oprio wteiorud

Je A:la-

fjlW fhwvo du

'1 u:n·tol uu liuha u~ cid:cdo du Macciú.

1-'ng. 03.

•)Q."'

"''-'\Jo

•

AnLot•isnnllo o Potlor Executivo n. incluir
no rpw.dt·o de pha.t•mnctmticoR da .Armn.dn,
Fiein prejuizn do mesmo quu.dro e no posto
do ~,, tunenLL!, o phnrmu.couLico contrn.t~Ladn, tn tonnntu honorn.l'io, Antonio
Cantlitlo da Silva Pimento!. Pag. i57.

Do Sr. senndor Vicente M11cha.do :
-

PROJECTOS do lei :

da' Armar.lu., da

Da Commissão da Mnrinha a Guerra :

PROIUBIÇÃO de impostos sJbro a exportnçlio de productos entre os EstadosJ)iscussiio dn projecto do Senado, n. IG,
do i8n, que vedo. aos l~ataclos tl'ibutnt•em
de qual<1uer modo, diroctu. ou iuclit•úctamonLe, a impol'IO.\'iio rio pt•ocluctoa dos
outros E~tados. Pag. 330.

l~xerciLo,

Gunt•da Nacional, de rol'pOR de policia o
do volnnturiof\ cm Ret•vico da União,
morLnA om com bn.to defendendo a. Repu ..
Llica ou na manutcn,iio da ortlcm publica.

seja concedido ao governo o ncceiiR:ll'io

Pngs. 2ll c 282.

Pt•omovcndo no posto immediato, como
cornmcmor:v:fio gloriaRa de seus nomes e
UcnnfieiO :ÍR SUas familiaR, OS Officiaos O

praças do

do Pcdagogium, pede

croclito corrosponclento ao tempo dc•cr>rriclo de 1~ do outubt•o de 1805 o. fevoreiro ultimo, época em 11uc aquella repnrli~ão doixou Lio depender do ~Jinistet•io
do In·terior, para pugn.menlo Llo aluguel
de casa 'l"" lhe devio. ser pt•oporcionndn.

Mandando contar o tempo de serviço effe·
c Li vo dos lentes e professores do Gymnasio Nacional, de conformidade com as
disposições dn lei n. 230, de 7 do dez.
emiJro de 180·1, §§ 1• e 2•. Pug. 319.

Do Sr. senador Julio Frota:

diL Commi~sào de Finttnças. sobre o ref]Uerimento mn quo Joaquim da. Silva
o::.:-por~eiro

Equiparando os vencimentos o o pessoal da
Alfandega de Paranaguá, no Estado do
Pal'aná, u.oa da AIfandega de Maceió, no
gaLado de Alagôn.s; o quadro do pe3soal
da Alfandega do Ma.n(Los ao da Alfandega
do Maranh:io, com vencimentos ig-uaes aos
r1ue percebem os empregados das cate·
goriaR respectivas dn Alfandega do Par:í.
o detet•minanrlo quo a Mesa de Rendas de
Antonino. continue a ser dependencia da
Alfandet;a do Paranagu:i, sahindo o seu
pessoal do quadro doa. empregados da
lUQsma Alfandega, etc. Pag. 29!.

Da Commlssão da Instrucção Publica :

- Discnasão unicn do pn.recm• n. 70, de 1807,
Unrcez,

Vedando nos Estados tributarem de qualquer modo, directa ou indirectamente, :..
importação de productos dos outt•os Estados. Pag. 3la.

Da Commissão de Finanças :

De Antonio Alves de Almeida e outros :

-

AuLodsando o Podet• Executivo a abrir o
c:•cdiLo uocossario parn a montagem do
guindaste a vapor que existe . na Alfantleg-a do ~Jucoió, g,tndo de Alaguas.

Provilloncin.ndo do modo a gn.rantil' o
Congt'uRrw nn. n.LLriUuiçiio qu~ lho C conJ'el'ida peln § 12 do urL, 34 dp, Consti·
tuj(;üo, l't)lativa aos ·Lt•aLados e con ...
\'t~ lli,'Ü«JR COJll as lltV;Ôos L!Hll'tlllg't.Jil'US,
Pag. :na.

PROMOÇÃO do oftlcluos o Jll'açns mortos em
combato do!'ondondo a RopulJlica -

INDIOE
Discussão do projecto do Senado, n. 12,
de !897, que determina que os officiaes
e praças do Exercito, da Armada da
Guarda Nacional, dos corpos de poilcia
e de voluntarios da patria, mortos em
combate defendendo a Rapublica ou na
manut,nção da ordem publica, sejam considerados promovidos ao posto immodiato. Pag. 321.
PROPOSIÇÕES :
-Da Camara dos Deputados, n. 7, de 1897,
autorisando o Poder Executivo a pagar
ao Dr. Tiburcio Valeriano Pecegueiro do
Amaral, preparador de medicina legal
da Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro, os vencimentos que deixou de
perceber desde 28 de outubro de 1892
até 26 de maio de 1893, do Jogar de preparador da cadeira de chimica inorganica medicada mesma Faculdade. Pag. 4.
Da Camara dos De,mtados, n. 8 de 1897,
relativamente ú. t•et'orma voluntaria ou
compulsaria para os oJficiaes das classes
annexas da At•mada. Pag. 1·i.

XVII
reira Tamariudo, morto a 4 de março do
corrente anno no combate de Canudos.
Pag; 272.
Autorisando o. governo a nomear uma
commissiio de membros da Directoria.
Geral de Sande Publica para verificar a
efficacia do s<!'!lm anti-varioloso descoberto pelo Dr. Felippe Pereira Caldas.
Pag, 293.
Autorisando o governo .a ·conceder no
~ub-director da locomoção da Estrada de
Ferro Central do Brazil, . engenheiro
Eduardo Claudio da Siha, sei! mezes de
licença, sem vencimentos, para tratar de .
sua sande, n contar do U de maio do
corrente anno. Pag. 293.
Reorganisando o quadro de cada um elos
corpos de engenheiros e de estadomaior do Exercito. Pag, 339.
Prot·ogando até o dia 5 de outubro do
c01•rente anno a actual sessão legisla~ivn.
Pag. 372,
Fixando as. forças de terra par:c o exercício de 1898 e dando outras pt•ovidenciaa. Pag. 387.

Da Camara dos Deputados, n. \l, de 1897,
autorisando o governo a abrir o credito
especial de 111:096$500 para pagamento PROPRIO nacional- Discussão do projecto do
Senado, n. 8, de 1897, transferindo para
dos vencimentos dos ol!lciaes que t•evero domínio do Estado das Alagclas o pro!ill'am :1 eft'ectividade do set•viço do Exerprio nacional que serva de quartel de
cito e ·Armada. Pag. 49.
linha na cidade de Mace ió. Pag. 94.
Da Camaro. dos Deputados, n, 10, de 1897,
auto1•isando o governo a abt•ir o credito PROROGAÇÃO da actual sessão legislativa
- D1scussão unica da proposição da Cnespecial de 21:500$ para pagamento dos
mara dos Deputados, n. 19, de !897, prorovencimentos, no exercício vigente!.. doM
gando a actual sessão legislativa até o dia
cmpt•egados da extincta Agencia Omcial
5 de outubro do corrente anuo. Pag. 304.
de Colonisação, nddidos lÍ Secreta1•ia do
Ministerio da Industria, Viação e Obras
PUBLICAÇÕES :
Publicas. Pag. 86.
Autorieando o Poder Execullvo u conce•
der um .anno de licença com o t•espectivo
01•denado ao telegruphistn chefe da Repartição Geral doe l'elegraphos, Alfredo
âe Lima Albuquerque Mello, pnl'l1 trnta1•
de sua saude onde lhe conviet·. Pag. 196.
Autot•isando o governo a concede!' uo
cidadiio Luiz Rodolpho Cavalcantl de
Albu'!uerqúe, director das Rendas Publicas do i'hesom•o Federal, um anno de
licen~a, com O!•denud:o, Jlarn. tra!m• de suo.
snude onde lhe convier. Pag. 106.

-

-

J~stabeloccndo

l'(~g'l'U.S pU.l'::L

U.

promoção

dos officiaos do lixcrcito, Png. 106.

Auto1•isamlo o governo a conceder ao
Dt•. Candiuo !3:n•roso do Amarnl, medico
au::ilial' da Direcloriu Geral de Snudo
Publica, um anuo de licon\'at com ordenado, pum t1•atnt• do stm snuue onde lho
convier. Png, 106.

Auttwisumlo o go\'orno n. l'clcval' aR Uivi·
d11a contl'ahidu.R com o 'rlw~wuro l1,et.lural
Jlolo cut•onol Pctlro Nunos 13uplist:c l•'orIndice - Vol. II

Feita em virtude de deliberação do Senado, tomada em sessão de 21 de julho
de 1897, das informações prestadas pelo
Govet•no, a t•equeriruento do Sr. senado!'
Vicente l\Iacltado. Pag. 138.
Feita em virtude de delibm•ação do Se•
nado, tomada em sessão de 23 de julho
do 18\l7, das lnfoi•mações J'restadas pelo
Governo, a reque1•imento o S1•, senador
Leite e Oilicicn. Pag. 170.
Feita em '·it•tude de deliberação do Senado tomada em sessão de 3(1 de j 11lho,
da cÓpia do contracto celebmdo pelo Ministerio da Justiç:' com o Dt•, Josó Hygino Dua1•to Peroira. Pag. 247,
Foita em virtude do deliberação do Senado, tomada om sessão do 10 do ar:osto do
1897, relativamente â liconçn solicitadu.
Rolo dirocto•• das Rondns Publicas do
l'hesouro l>'odm•td, Luiz Hodolpho Cn·
valcanti de Albuqnerq11e, Pag. 30•1.
l<'oitn ~m vh•tutlo do delibm•ação do Se-o
nado, tomada om sessão do 23 do agosto
3
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de 1807, das informações presLadas pelo
engenheil•o·flscal da Estrada de Fo••t•o de
Alcobaça, no !!;stado do Pará. Pag, 355.

QUINTINO Bocayuva (O Sr.) :
-

Discursos pronunciarJoa na discussão unica
dos pareceres ns. 64, de 1807 e G7, de
1Sg6, aquelle . da Commissiio .de Policia o
este da de Constituição, Podoros o Di pio·
macia, sobre a consultil, feita pelo Presidente do Senado, expondo a• duvidas
que tem relativamente á execução das
disposições do l'egimento interno do Senado, refe1•entes a proJectos concedendo
pensões. Pags. 101 c 103.
Discur~o

pronunciado na discussão do
projecto do Senado, n, iü, do 18U7, que
veda aos Estados tributarem de qualquer modo, dirocLa ou indirectamente, a
importação de productos dos outros Esta·
dos. Pag. 343.

RAMIRO Barcel!os (O Sr.)
Discurso pronunciado em ses•ão de 10 de
julho, com referencia ao do Sr. B. de
.Mendonça Sobrinho, relativo aos mugist•·ados do antigo regímen, Pug. 60.
Discursos pronunciados em sessão de !3
de julho, sob1•e o requerimento verbal do
S1•, senado1• B. de 1\Ienclonça Sobrinho,
1•elativo á nggl'C8Sào de CJUO foi victima o
S1•, senado1• l'homaz da Porciuncula. Pags.
73 e 78.

Discm·so pronunciado na discussão do parecer du c:ommissüo do Justiça e Legis·
lndio, sobre o projecto do Senado, n. 08,
de lSH5, determinando o que consLitue infmec;ão. do art. ill da lei n. 35, de 26
de i11nei1•o de 1892, pOl' parte doR governadoras ou presidentes d<.•B Estados, nas
eleições po.ra preenchimento de v11gas do
•enado1•os e deputados. Pug, 208.
Discurso pronunciado na discussão do
projecto do Senado, n; 2; de f896, quo re·
stitue ao Estado de Pe1•nnmbuco o territorio da antiga comarca do Rio S. Frn.ncisco, que fôm provisoriamente annexudo ú província da Bahia em · 1827. Pag.

32·1.
Disom•so pronunciado na discusstio do
projecto do Senado, n. 10, de 1897, autorisando o Poder Executivo a incluil• no
quadro do pharmaceuticos ela A1•mada,sem
prejuízo do mesmo quadro e no posto do
2° tenente, o pharmaccutico cont1•actado,
i o tenente honorario, Antonio Candido
da Silva Pimento!. Pag. 229.
Discm•so pron unciadQ na discussão do
projecto do Senado, n. 17, do 1897, que
manda contar, de conlormidude com as
disposições da lei n. 230, de 7 de dezembro
de 1894, o tempo do se1•viço eJl'ectivo dos
lentas e profesSOl'CS do Gymnasio Nacio·
na!. Pn.g-. 351.
Discurso pronunciado na discussão do
requerimento do Sr. Vicente l\Iachildo,
pedindo que o governo informe em que

se basf.lOU para. expedir o decreto n. 2570,
Discurso pronunciado na discussão do
de 16 de agosto do COI'rente ~nno. Pn.gs.
pa1•ccer da Commissilo de Mttl'inha e
3ti6 e 300.
Guet•t·a, n. 62, de 1897, indeferindo o requel•imerito <'m que o voluntaJ'io da patria, tenonto·coronel Ft•ancisco Gonçal- REFORMA - Discnssão do parecer da Commissâo de Mnrinha e Guerra ú proposição da
ves da Costll Scbl'inho, .podo pagamento
Cumo.ra dos Dcputllclos, n. 3, de 1897,
elo soldo que di~ compoti••·lhe pelo d<~cl'eto
auLorisu.mlo o Podal' l~xacntivo a reforn. 3371, do 7 <le j ano i t•o
ISG:i.
Png. 90.
ma•· no posto de o.lfores, com o soldo por
i n tcit•o, o ·tenente honorat•io do Exerctto,
Discul'SOR p1•ommciudos cm sessão df.l
so.rgcnto aggr,•gudo ao ll~Lalhão Aonde17 do julho, justiílcando um roqum•imico, Arcilio .do P1•eitna. Puga. 247 e 24U.
mento om c1ue podo informações ao govemo sobt•e a clividn ftucLunnte JIOI' bi· REFORMA compulsaria .e voluntaria aos
lhetes do Thesom•o Nacional, Pags. 96
o:fll c!aes das classes annexas da Aro 113.
mada-Discussão da lll'Oposição da Cn.·
mura dos Deputados, n. 8, do 1ti97, que
Discurso pronunciado na discnsBão do reamplia aos officinos dus classes annoxus
querimento do St•, Viconto Muchudo, pe-

ue

dindo

informacõeR ao

governo so!Jre

.:I
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da At•mada a t•c!Ot•ma volunLu.ria uu com-

pulsorhL, utc. Pug. 313.
uutorisuç[o o motivos qu~ o oht•i:<Ul'Ulll a
pUt• om pé do guerra llous hnLttlllÕeR da.
G ua!•da Nacional du capital da Buhi~. REGIMENTO interno do Sanado-Discussão
unicn dos ptu•eco•·os ns. G·l, do lti07 o G7,
Pug. 1·13.
do 18(1(), n~uc•llc da.Cn.m:HiSAttn do Policia
Dif!curRo JH'onnnciado nn. lliscuss[o do
o eslo du Llu ÜOilfHILutçno, Podt•l'UR c Di ..
rerptet•inwnLo do Sr. senador ,\lbodo
plomacin., :-;oLt•_o a consulta. foiLn polo
Gonçu.lvo~, potlindn inl'ol'JJHH.~ÜeH tw gol'I'OHidonto do :Senatlo, ~~xpondrJ a:-~ duvi ..
vc•J'JW tiOlJI'o a Cl'1'U\~;1n 1lo ompl'ogn do
das rp10 Ll~lll l'olul1ivawonln t'l. oxo<~w·úo
subsLi tnl,o do cnJIIJlliRfml'in-JiRc:ll tio oxdaH di~poRi1:lios do l'úg'imonto intorno "do
aHwRdo pJ•cpul'n.lul'io~ tio EAkulo du Pal'H·
~on:uln, refPt'i~ll Los a projcctuA coucctlomlo
uti, l'ag. Hi7.
poHsüoR. l'ag. HH.
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REQUERIMENTOS apresentados pelos Sra.:
Alberto Gonçalves :
Pedindo informações no governo, sobre a
ct•ertr;ii.n

do emJwego de subslituto ({o

commissn.rio-llst.Atl de exames de pt•epnt•atorios no Estado do Paraná, Pag. 165.

Almeida Barreto :
Pm•a ~ue •e requisite do Sr. Pt•esidente
da Republica o original tios consellws de
investiga.r;ão e de guel'l'n. rL que respon·
deu o genet•nl de bri:;adn J·osé Maria
Pego .Juaiot•, Pag. !58,
Pm•a C(Ue o parecer n, 71, de 1897, da
Commtss[o de Marinha e Guerra, sobre
a pretençiio do 2o tenente reformado,
capitão-tenente honorario, Athnnngildo
Barata Ribeiro. volte á mesma com·
mis~ão.

Png. 232.

Pedindo o adiamento da discussão do
pt•ojecto do Senado, n, 60, de 1896, afim
. de que o govet•no infot•me si OR officine:;
do exercito reformados antes do dect•eto
n. 695, de 28 de agosio de 1890, que inRtitniu o mon-te-pio obri~rttot•io, concorrem ou não para elle. Pag, 280.

Almlno Aft'onso :
Pm•a que o pt·~jecto do Senado, n, ~0, de
1896, que exttngue os Jogares de Juizes
Rnbstitutos dos juizes seccionae~, volte á
Commissiio t•espectiva. Pa:;. 258.

B. de Mendonça Sobrinho :
Peclindo pat•a que sejam dados para
ordem do dia os tn•ojectos t•ehtivos a as·
Ristencia a alienados, e :i legitimação
de tllhos natm•aes, Pags. 248 e 251.
Para que o pt•ojecto do Senado, n, !O•
de 1890, que extingue os logmes de
jui•es substituto• dos juizeR seccionaes,
volte {c Commissüo de' ,Justiça e Leg"iA·
ln~ão, afim dn rqwesenta1• um tNtbnlho
mais comple·to sobre a ol'gnnisação judicint•ia fedet•al, Pag, 259,

Eugenio Amorim :
Pat•n que, [H'etet•indo-Be as mnterias
dadas pat•a Ol'dem do dia, entt•e em discusAão o pat•ecet• rln Commissiin de Con•
sti·tuição, Podllt'es e Diplomacia, Rnbt•e a
eleição Reuntorinl do Estado do Espit•ito
Santo. Png. 1.

Fernando Lobo:
Para que o projecto do Senado, n. Hl,
de '1897, que voda aOA Estado., tributarem de qualquer modo, dit'<1cla ou in·
t!irectamente, u importação de productos
doA outroB l~RtruloH, vã ú. CommiARÜO do
Finanças pnw intet•pôr parecm•, Pag. 3·J3.

Francisco Machado
Pedindo a t•etirada de uma emenda que
apresentou ao pt•ojecto n. 5, de i897,
que estabelece nova tabella de numet•o e
veneimentos do pesRnat da AJI'andega de
ParanttA'l\Ú, no Estado do P:tl'aná, etc,
Pag. 348.

Gomes de Castro:
Pat•a que o projecto do Senado, n, 20,
de 18913, e seus suhBtitutivos sejam submettidos no estudo da Commissão de
Justiça e Legislação, e adiada a dis·
cussão, Pag, 301.

Gonçalves Chaves:
Para 9.ue o projecto do Sànarlo, n. 68,
de 189a. volte á'Commissiio que o estudou,
para RObre o mesmo emittir novo parecei'. Pag, 226.

Gonçalves Ferreira :
Pat•a que a Commissiio de Constituição,
Poderes e Diplomacia interponha pa·
recer sobt•e o projecto do Senado. n. 2,
de 1896, que t•eetiiuo ao Estado de Pernambuco o territorio da :mtiga comarca
do Rio S. llrnncisco, que fôra pt•ovisoriamente annexado á provincio. da Bnhi&
em !827. Pag. 323.

Julio Frota :
Para que o projecto do Senado, n, '10,
de 1897, da CommisRão de Marinha e
Guert•a, seja estudado pela Commiesão
de llinança's, por impot•tar elle em au•
gmen to de despem, Pag, 228.

Justo Chermont:
Pedindo qne sejam pu!llicn.rlas no Diario
da Con [JI'<.0 so as i 'fot•macões prestadas ao
Senado peln enl!'enheiro-Jlscal claEstrada
de Fet•t•n de .ll.lcoba.ça, no Estado do
Pará. Pag. ~51.

Leite e 01 tlcica :
Pedindo informações ao gooverno sobre
a lei do orçamento dect•etnda no Estado
da• Alagôas, autot•i•ando o governo do
mesmo l~stndn n. mxnr a importnciio e a
ct•ear uma Alfandega estndonl. Pag, 21,
Pedindo informacões ao governo sobre
as pt'O\éidencia< que teem sido dadas
para que revortam no Asylo de ln validos
ria P:ill'ia os jm•oe dM apolices inscl'iptas
na Cnixa de 'AmorLiMl.r:ii.o

como

pntri-

monio da aocicdndl~ do mesmo nome, em
numoJ'O ele I.G10. Png. 29G,

Lopes Trovão :
Pedindo informações no gnvot•no sobre
. o rocl•tün.munto forcado n quo RO tlf!L{"
pt•ocodonclo 1m CnpHnl Foderal, Pag, 203.
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Manoal Barata:
Pedindo dispensa de Impressão, em avul<o,
do parecer dn. Commissão de Constituiçii.o,
Pode>eB e Diplomacia, que reconhece senador da Republica pelo l~stndo do Pat•á
o Dr. Lauro Sodré, Png, ~51.
Mornas Barros :
Para que soja nominal a votação da
proposição da Camarn. dos Deputados,
n. 79, de f89G, t•elntivn ú fundação de um
Banco, nesta capital, denominado • Banco
Auxiliar doa Servidores dn Nação •·
Pag. 247.
·
Q. Bocayuva :

Para que Reja nomeada umn CommisP'fio
especial afim de inLerpot• parecet• sobre o
pi•ojocto do Senado, n, fü, de 1897, que
,·ed'n aos Estados tributarem de qualquet•
modo, directa. ou inçlh•ecta.mente, a irnpol'·
tação de p1•odúctos dos· outros Esindos.
Pag. 3~i.
Ramiro Barcellos :
Pedindo informações no governo sobt•e a
cl ivida lluctuanta por bilhetes rio Thesouro
Nacional. Pag,

too.

Severino Vieira :

Pnra que o projecto n. iO, de 1897, q11e
autorisa o govm•no a incluir ·no quadro
de phnrmllCeuticos dn Armada o jlbarmncoutici:> contrnctado Antonio Candirto
dn Sil,·n Pimento!, v:í i•s Commissões de
Finnnçàs o de Legislnção e ú. de Justiça,
sem prejuizo dn 2• discussão. Pag. 230.
Pnra que soj am publicadas ns informações prostad'ns pelo goyerno, ·1•elativas
no contracto feito pelo l\linisterio da Jus·
tiçn com o Dr, José Hygino Duarte Pe·
reira. Png. 245.
·
Pedindo informações no Poder Executivo,
si alll'uns dos officiacs que reverteram á
ctfcCLIVidude do serviço do Exercito e da
Armada, pela rovogaç•>o dos decretos de
7 o 12 de o.bril de 1892, jú. receberam
vencimentos correspondentes ao tempo em
que estiveram reformados. Pag. 286.

.

Pedindo dis~ensa de- interaticio para a
a• discussão ila rroposição da Cam11ra doa
Dcpntadoa, n. i , de 1897, autoriRando o
governo a concedm• um nnno de licença,
com ordenado, no telegraphista chefe da
ltepartiçiio Geral dos Tolegrapbos, AI~
Credo do Lima Albuquerque .1\le!lo. Pag.

te·rnenlo parn. o Brnzil m•mil.montos c
muniçõo.q do guerrn. Png. 27.
Pedindo cópia rio con\rtiolo !'cito pelo
~linistm•io do lnlorior o Ju,ti\'" com o
Dt•. José llygino Du~rto Pot•oirn, pnm o
lrllutilho da consolidnçiio d11slcis i'e!leraes,
PnJ;. i OS.

Pedindo inCormnçüt.oA ao govm·no sobt'l'
dou~ hntrdhõos da. Gtwl'dn. Nacional da
onpit11l d11 Hahin, postos om pé do l)'uerra.

Png. i:l7.
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ROSA Junlor (O Sr.) :

r~

Pedindo informaQões ao go\'orno. refe-

rentes ao telogrnmma publicado n 'O Paiz,
em o qual se 18 quo da Capital d11 ){epublicn Argentina são remetticlos l't•equcn-

J

t

Pedindo que soja collocndn na. ordem do
dia, independente do parecer, a proposição da Camara dos Deputados, n. U, de
i897, que concede licença de um nnno,
com ordenado, ao telographista Alfredo
de Lima Albuquerque Mello. Pag. 357,

Pedindo o adiamento da diRcuRsão dos
358.
pareceres das Commissües do Policia e do
Pedindo que o governo informe em que
Constituição, Poderes o Diplomacia, sobre
se baseou para expedir o decreto n. 2579,
a 0onsulta leitn pelo Presidente do Sede i6 do agosto do corrente nono. Paga.
nado, expondo as duvidas que tem rela·
363, 373 e 377.
·
ti vnrnon te it execução das disposições
do regimento intet•no do Senado, I'eferentes n projectos concedendo pensões.
RESTITUIÇÃO ao Estado de Pernambuco
Png. 102.
do territorlo da comarca do Rio São
Francisco - Discussão do projecto do
Pnrn que sejam publicadas no Dial"io do
Senado, n. 2, do 189G, que re~ Litue ao
Conqrcsso a'! informações prestadas pelo
Estado rle Pernambuco o torritorio da
go,·el•no relativamente !L concessiio do
antiga comnrcn do Rio S. Francisco, q,uo
Jiconçn ao direc\ot• das Rendns Publicas
fÕI'Il Jll'OViBoriamcnte anne:<ado à prOVIn•
<lo 'l'hesout•o Federal, Luiz ltodolpho Cucia da Bahia om 1827. Png. 322.
vr.Jcnnti de Albuquet·que. Pag. 296.
Vicente Machado :

I

Discurso pronunciado nn rliscussão do
pl\l'ecot• do. Com missiio do Mat•inhn e
Guut'l'n, n. 7f, de 18fli. sol1ro a pl'otonção
do 2r. Lenenle reformado, cnpiLàa-tonento
honm•ario, Athnnugildo Barntn Ribeiro.
Pag. 232.
DiRClil'RO ]H'onnnciaclo

nn rliacuAsfio elo

projecto do Senado, n. GO, <lo 18\JG, fJUC
poJ•nüLLo aOA nlllcin.eR d11 Armnrln, ref11rmados nntm1 do inRLiLuirem o moio Roido
pat•a Ruas J'nmiliaB, cnuLJ•ibuit•em Jl:ll'a o

monLo ..pio com r1joi1L o a rprota. Col'l'oAJJnn ..
dl!nto {L patnnte om quo Ru tteli~u·um rofor..

matlos. Png-R. 27ü o 2t;2.

INPIOE

SEVERINO Vieira (0 Sr. ):
Discurso pronunciado cm sessão de 5 de
julho, sobre um Nquerimento do Sr. senador• Vicente 1\laehado, om que pede
informaçi1es ao ~:ovorno relativas !l arma·
mentos e munições de guerra despachados
nll Alfandega de Baenos-Aires com des·tino a Santo~ o á Bnhia. Pag. 27.
Observações rcctiflcnndo o resumo do seu
discurso pronunciado na sessão de 5 de
julho, Pag. 44.
Discurso pronunciado na discussão do pn·
recor da Commiosão de Finanças·, sobre n
proposição dn Camara dos Deputados,
n. ~O, de 1896, autorisnndo o governo a
abrir o credi~o de !32:809.}998 1 destinados
ao pagamento do nickcl e coiYI'c, importados, om 1896, para cunhag~m das respectivlls moedas. Pag. 53.
Discurso pronuncindo om sessão de i3 do
julho, com referencia â aggressilo de que
foi victima o Sr. senador 'l'homnz da
Porciuncula. Pnê'. 73.
Discurso pronunciado na discussão do parecer da Commissào de Marinha e Guerra,
n. 62, de 1807, indeferindo o requerimento
em que o voluntario da pntria, tenontel:oronel Fro.ncisco Gonço.lves da Costa Sobrinho, pede pagamento de soldo que diz
competi~-lhe pelo decreto n, 3371, de 7
ile janeiro de i865, Pag. 90.
CoMidet·açõos feitas om sessão de i7 do
julho, sobt•c o. requerimento do Sr. senador Ramiro Bnt·cellos, pedindo infor.
mações ao governo relativas á divida tluctuante por bilhetes do 'l' besouro Nacional.
Pag. 100.
·
Discurso pt·onuncio.do na discussão unica
dos· po.receres na. 64, de 1807 e 67, de
1896, aquolle da Commissão de Policia e
este da de Constituição, Poderes e Diplomacia, sobre a consulta, feita pelo Presidente do Senado, expondo as duvidas
que tem relativamen~e 11 execução das
disposições do regimen·to interno do s~
nado, referentes o. projectos concodendo
pensões. Pag. 10l.
Considerações feitas sobt•e o t•oquorimento
que o.presentou pedindo o adiamento
na discussão doa pareceres J•clativos â concessão de pensões. Pag. 103.
Discurso pronunciado om sessiio do 10 de
julho, sobt•e o t•equol'imcnto do Sr. seno.dot• Vicente Machndo, pedindo cópia
tio cotüt•ucto .!oito pelo 1\linistol'io do Interiot• e Justiça com o Dr, Jos<í Hygino
Duat•lo Pot·oit·n. Pug. 108.
Discm•sos JH'onunclados na rliscussiio do
l'•'<JHOI'imonto do Sr. sonudot• Vicente Mnchmlo, poU.iudo informações o.o goVol'no
Roht•c ::t. auLúl'iau.çü.o o nwtivos r1uo o obt•i ...
gurrun a piil' cm pO do gltct'l'U. lloua IJn...
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talhões da Gunrda Naolon!ll d!io capital
da Bahia. Pags. i42 e i55.
Discurso pronunciado na di&cussão do
parecer da Commissão de Justiça e Le•
gislação, sobre o projecto do Senado,
n, 68, do 1895, determinando o gue con~
stitue infracção do nrt. 61 da lei n:·as,
de 26 de janeiro de 1892, por pjlrte doa
governadores ou presidentes dos Estados
nas eleições para proenchlmonlo qe vagas
de senadores o deput11doa. Pag. 207.
Discurso pronunciado em sessão de 30 de
julho, em resposta no do Sr. Vicente. Ma~
chado, relativo á Guarda Nacional aquar•
telada noEst11do da. Bahia. Pag. 245.
Considerações feitas na discussão do pro~
jacto do Senndo, n. 4, de 1897, regulando
os casos em que o Prefeito do Districto
Federal suspenderá as lois e resolu9õea
do Conselho Municipal. Pag. 255;
'
Discurso pronunciado em sessão de 9 de
a~;osto, sobre o parecer dll Co~Dmissão de
I<'manças, relativo á proposiÇão da Camara
dos De1mtados, n. ii, do corrente anno,
concedendo um anno de licença 110 tele~
graphisla·chefe da Repartição Geral doa
Telegrnphos,Alfredo de Lima Albuquerque
Mello. Paga. 266 e 269.
··
Discurso pronunciado na discussão do pa~
t•ecer da Commissiio de Finanças ii. pro•
JlOSicão da Cnmarn dos Deputado's, n, 9,
de i897, que autorisn o governo a abrir o
credito especial de Ui:095$:>1)0 para pa~
gamento dos vencimentos dos officiaes que
reverteram á efl'ectividade do terviço do
Exercito e da Armàda, pela revogação
dos dect•etos de 7 o i2 de l!bril ·de 1S9í!,
Paga. 286, 290 e 291.
Discurso pronunciado na qisqussão do
projecto do Senado, n. ii, de i897, relati vo no modo pelo qual deve ser exercida
a nttribuiçiio conferida no Congre~so. ~a
cio na! no § i2 do nrt, 24 da Constttutçao,
sobre os tt•atados o convenções com as
..
nações estrangeiras, Pag, 292. ·
Discurso pronunciado na discuasão do
projecto do Senado, n. 2, de 1896, que
restitue ao Estado de Pernambuco o territorio da antiga comarca do Rio S. Fran•
cisco, que fot•a provisoriamente nnnexado
á provincia da Bahia em i827, Pag. 323.
Piscurao ]n•onuncindo na discussão do
projecto <lo Senado, n. 5, do 1897, que
cs~abelece uma nova tabolia. de numero e
vencimentos do pessoal da Aif!ludcga de
Parannguú, no l~stado do Para.n~, etc,
Pag. :Ja5.
Considerações foi tns cm sessão de 24 do
a.gosto, com rclet•onoit> fi.O t•cquerime!IIP
do Sr. Vicente li/achado, t•elalivo â proposição da Cnmat•a dos lloputildos, n. ii,
do 1tiQ7, f(UC Ll':rLn d11 licença do um anno,
com Ol'donauo, no tolugmpbis~a Alfredo
<lo Lima Allm<(um•quo Mullo. Png. 3G7.
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Discm•so pronunciado nn discussão do re·
quel'imento do St•. Vicente Machado, pe•
dindo infOI•macões ao governo rolativas :'t
expedição do decreto n. 2570, de 1G de
agoslo do corrente nnno. Pag. 31i3.

Discm•so pt•onnnciudo na discussão da pl'O·
posição da Ca.mat•a. dos Deputarias, n. 7,
de t897~ autorifmnrlo o g-ovet'flO a pagar
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sobre os tt•nindos e convonçõeR com n~
naçõe .• estt•angeiras, sera eXel'cido pelo
Sennd9 e Cnmnrn doR Deputados, reunidos
cm iLSRembléa g'eral. Pags, 202 o 208.
VOTO de pezar requerido pelo Sr. Gomes
de Castro- Pelo fallecimento <lo Sr.
ltustavo Collaço I•'et•nande• Vet·n~, de·
putado pelo listado do Marnnhiio. Pag. 1.

no Dr. Tihurcio Valet•iano Peceg.ueil'o do
Amm•al, prepat•adol' de medicina legal da VENCIMENTOS do Dr. Tiburclo Valeriano
Pecegueiro do Amaral-Discussão .d:•
Faculdade de Medicina elo Rio de Ja·
propoRiçiio da Cnmara doR Deputados,
neiro, os vencimentos que deixou de pern. 7, de 1897, nutoriRando o Podet• Execu•
ceber desde 2$ rio outuhl'o <le ISG2 aLó
tivo a pagat• ao Dr. Tilmrcio Valerinno
21i de maio de ISO:J, rlo logm• de prePecegueit·o do Amaral, Jlreparador de
parador da cadeirn. de l:himicn inol'g'nnica
medicina leg-al da Faculdade de Medicin:L
medica da mosma Faculdade. Pag. 304.
do Rio de .Janeiro, o• vencimentos que
deixou de pm•ceber desde 28 de outubro
SUBSTITUTIVOS:
de 1892 até 2ü de maio de 1893, do Jogar
de preparador da cndeil'a de chi mica in·
Do Sr. B. de Mendonça. Sobrinho:
nrgnnicn. medica dn. mesma Faculdade.
Pag. 394.
Ao Jll'(\jecto do Senado, n. 20, de 1896,
que dispõe sobre a successiio paterna, re ..
vogando a lei n. 4G3, de 2 de setembl'O VICENTE Machado (O Sr.):
de 1847, e t•estaurando a Ord. do L. 4•
Discm'Ro Robt•e o requet•imcnto de urT. 92, menos 'fUanlo ;l distincçfio entre
goncia apreRentado pel<> St•. senador Eunobres e pleheos, Pag, 300.
genio Amot•im, t•ela·tivo á eleição do Estado
Dos Srs. Gomes de Castro e Coelho e
do ERpirito Santo. Pago. 2,
·
Campos:
Discurso pt•onunciado na discusRiio do
Ao projecto do Senado, n. 20, de 1896, que
parecer dn CommiRRão de Constituição,
dispõe sobre a succes.,ão nnturat pate1•na
Podet•es e Diplomacia, reconhecendo ,,••
revogando a lei n. 463, de 2 de setemllr~
nadot• da Rep1tblicn pelo Estado do Espi·
de 1847, e restaurando a Ol'd. do L. 4°,
t•ilo Santo o cot•onel Henrique da Silva
T. 92, menoR quanto 6. distincção entre
Coutinho. Png, 2.
nobres e plebeoB. Pag. 300,
DiRCUl'BO pronunciado em sessão de 3 de
SUCCESSÃO natural paterna- DiRcuRsão do
JUlho, •obre um telegrnmma do Sr, Preprojecto do Senado, n. 20, de 1896, que
sidente da 1< epuhlica no cidadão Corrê a
dispõe Robt•e a successão naLm•al pntet·nn
de Freitas. Pag. iO.
revogando a lei n. 4G:l, de 2 de Retembr~
Discurso fundamentando um requet•imento
de il:i47 e restaut·ando a Ord. do L. 4•
em que pede informações ao governo,
T. 92, menos quanto :i diRtinccão entt·e
sobre " facto de Rerem despachadas na
nobt•es e plebeos, Pags. 272 o 209.
Alfandega de BuenoR-Ait•es at•maR e munições
de ~tet•ra com destino a Santo• e
THOMAZ Delftno (O Sr.):
li Bahin. l ag. 25.
Discurso pt•onuuclndo na discus•iio do
parecet• da Commissiio de Constituição
Poderes o Diplomacia, sobre o veto do Pt•e:
feito do Distl'icto Federal â t•esolnçlio do
Conselho Municipal que concede pet•·

rocti1icando um aparto que
deu em um diRcurso pronunciado pelo ~~·.
senador Leite e Oitictcll na soRAiio de 5 do
julho. Pag. 35.

missão á Empl'ezn. Fluminense de An ..

ObRervaçõe• confit•mando :t l'ectillcaçiio
J'eiLa p8lo Sr. senador Gonçalves Fet'l'Cira,
de um apat•te pnhlicado em discurso da
seRBiio anlm•ior, Pug, 36.

nunc!os
n unctOR
o p1•aças
Disc•u•so

pura fa>.et• uso de plncas-annos mm•o• ou eRpaçoR das runs
do Distl•icto Federal. Png. 137.
['ronunciado na discuRsiio do pll•

recer tia Commiss:i.o

de ConF.rLituicüo,
veto do

Pode~eR e Diplomacia, sob,•e o

Pt•ofetto do Distl'icto l•'oderal t•e!ativo a
loto1·ias municipaeR. Pag. G·1.
TRATADOS e convenções com as nações
estrangeiras-Di•cnRRl1o do prnj.,cLo rio
Senado, n. 11, dn 1~97, l[UO deL~t·minn

quo a aLLI•ilmiçi10 ennfei•illiL ao CongreBAO
Nacional no ~ 12 elo m·L. 2·1 da ConsLi·
tuição, para rusolvet• dullni ti vamc nte

ObRervaçõo~

Discm•so pt•onunciado na diRouRsiio do pa·

rC~cer da ComrniAAÜO do ConsLituiçii.o, PodorCfl o Diplomncin, sobre o 1'Clo do Prt'foito do DiRLI'icLo Federal 11 J'oso!uç:io do
ConRolho llfunicipal que uuLo,•iRa o mcRmo
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mesnu quadl'o, o no posto de 211 tononte,
11 lllttu·macl;!utico cOiüt•nctallo 111 tencn·te
bonoral'io Antonio Canditlo rla Silvu. PimcnleJ. Pag-. 220.

XXlii
Discurso Jll'onuncíndo em aeasão a'e 9 de
sobr" o parecer• da CommiR$iio de
Fínu.nças, l'e1ativo á pl'opoeição da. Camut•u dos Deputados, n. H, do corrente
auno, concodando um anno de licença ao
ll!legt•aplnBta-chefe da Repartição Geral
dos 'l'elegraj'hos, Alfredo de Lima Albu<JUerque Me lo. l'ug, 205,
,
a~osto,

DiRcurso pt•onunciado em seaaão de U de
agosto, justillcando um projecto l'elativo
aos tratados e con vençõos !Jue tenham de
set• feitos com as nações estrangeiras.
Pag. 273,
Discursos pronunciados na discussão do
parecer da. Com missão de Finanças á pro·
posição da Cam:u·a dos Deputados, n. 9,
do 1897, C[UC autol'isa o !<Overno a abrir
o ct•edito especial de 111 :095:!;GOO para pa·
gamento dos vencimcn tos dos officiaes
<[Ue rever•tet•am á etfecti v idade do set•viço
do Exercito e da At•mada pela revogação
dos decretos de 7 e 12 de abril de 1892.
Pugs. 286, 287, 289 e 200.
Discurso pronunciado n~t discussão da.
p1•oposição da Camarn dós Deputados,
n. U, de 180i, que autorisa o ~overno a
ltbl'it' o credito especial de 1H:095S500
para pag-amento dos vencimentos dos
o!Uciaes <jUe revertet'lUll a e flecti l'idade do
l~xercito c da Armada, Pag. 320.
Discm·so ['t'onunciado na discussão do
projecto do Senado, n, 2, de 189ü, que
t•esti Lue no Estado de Pet•nambuco o territot•io da antig:t comn1•ca do Rio S. Frn.n..
cisco, que fôt•a. pt•oviBOL'irtmente a.nnexado
á Jll'Ovincia da Baltia cm 1827. Pag. 323.
Discurso pronunciado na discussão do
projocto do Senado, n. 5, de 1807, que
eRtabelece nova tabella de numero e ven•
cimentos do pesao'l da Alfandega de l'nt•tt.nugllá. no Estado do P al'an~, etc.
Pag. 025.
Consirlernções 1\!itas na \'Otnçiio do pt•o•
jocto do Senado, n,'~, de iSOi, que esta·
'Jwlece noYa talwl1n. de nunun•o c venci•
mrmtos do pessoal <ln Alfandego. do Para•
nu.gu{~, no Eslndo do Pm•Anú, etc. Pag. 347.

DiAcm•sn Pl'Onunciailo Cllll tWBsfin dn 30 de
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an~.o,qné ..c!)nçede um anno 4" licença aO
telegra. phistn-chefe di!. f!.eparlição Gorai
dos T~)egraJ)hos, Alf;~do de Lima AI·
buquerque Mello, Pag. 267.

VO'i'AQ!b:
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'f
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·

Do parecer dá.

bommissito

dé
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Justiça e

L~glslaçiio, requ~!endó. que se ouça o go•

vorno sobre o proJecto n. 8; de 1897, que
passa para. o dominio do .Estado de. Ala~
gõas o proprio nacional .. que servia. do.
q Ual'tel de JinbÍI. na cidade de Jl!aceiÕ.
P~;2M,
.
.

voi'o

(deciaraÇiiàs iiej apresentadas pelos

Srs:

·

.

A lmino Alfonso:
Ao pa.recer da Commissão de Finanças,
relativo >i proposição da Camarn dos Deputados, n. H, ~o. corrente anno, que .concede um anno de licença ao t•l•graph1sta·
chefe da Repartição Geral dos Telegraphos, Alfredo de Lima Albuquerque Mello.
Png. 269.
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Moraes Barros e Paula Souz":
Na votação da propoáioão"dn. Camara dos
Deputados, n. 79, de 1896, concedendo aos
funccioniLrios publicas José Marcos Inglez
de Souza . Sàmuel Jiia~ Pereira das
Nei'QB autoris~çiio p~rà ..fundarem nesta
Capital um Banco denominado « Banco
auxiliar dos Servidorés dà NnÇilo•. Pag,
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(Presidencia do S1·, ;lfanoet Viclorino)

Ao meio-dia. a.bre-Fe a. sessão, esta.nrlo pre·
sontes os Sr~. Senado1•es Joakim Catunda,
José Bermwdo, Joaquim Sar·men to, Raulino
Horn, Francisco Macharlo, Manoel Barata,
,Justo Chermon t, Gomes ele Cnstro, Cl'Uz, João
Cordoil·o, PedJ•o Velho, Almino Alfonso, AI·
v:~ro Machado, Abdon Milnnez, Almeida Rarreto, Gon~a!ves Ferreira, Rosa o Silva, ,Joaquim Pernambuco, B. rle Mendonça Sobrinho,
Rego Melln, Leite e 01ticica, Coelho e Campos, Leandro M:tciel, Rosa .Junior, Ruy Barbosa., Severino Vieil'lt, Virgilio Damazio, Eugenio Amorim, Domingos Vicente, Porciuncula, Quintino Bocayuva, Thomaz De! fino,
Lopes Troviio, Eduardo Wantlenkolk, Feliciano Penna, Gonçalves Chaves, Fernando
LobJ, Paula Souza, Moraes Barros, Caiado,
Leopoldo de BulhDes, Joaquim uo Souza,
A. Azere lo, Generoso Ponce, Aquilino
do Amarnl, Alberto Gonçalves, Vicente Ma·
chado, Esteves .Junior, Gustavo Richard,
Pinheiro illaeh:ulo o Julio l''rotlt (51.)
Deixam do comparecer•, com caum participad:t, os Srs. Manoel do Queiroz o Bencdicto
Leite; o som olltt, o.~ Srs. Nogueira Parana~ ui\, Pires fcrrcir~t e !la miro Barcello~ (5).
E' lida, posta cm uiscussiio c sem debato
approv:lll:t a IICta dtt scssii.u anturior.

do

Gon[r~~~o Nacional

o Sr•, ':l' Sec••etarlo declara que
não ha pareceres,
O Sr. Gomes de Ca&t.ro Sr, Presidente, ao entrar neste recinto fui
dolorosamente surprehendido pela noticia de
tm• f;tllecido esta noite o Deputado pelo Esta·
do que represento, o Sr. Gustavo Collaço
Fer•nan•les Vera~. que occupava na Mesa da
Carnara dos Deputados o lagar de I• Secretario.
Ti ve sempre as melhores relações com o
finado, e posso dar testemunho de que elle
deixou um exemplo digno rle se1• imitado,
Nasceu na~ ultimas camadas do povo, le·
vantou-se pelo seu talento e pelo trabalho
até ú. eminencia de chefe politico na sua
locali·1a.de.
Neste caracter occupou durante duas legis·
!aturas, a pa>sada e a corrente, um lagar na
Camar~t dos Deputados, onde pBlas suas elevadas qualidades mereceu ser collocado no
posto de 1" Secretario daquella Camara.
Assim, pediria a V. Ex. que consultasse o
Senado se consente que se mencione na acta
que a noticia do f:J.llecirnento do Deputado
Gustavo Veras é recebida com grande senti·
mento.(!lpoiados. ;lluito úcm.)

Consultado, o Senatlo resolve afllrmativa•
mente.

O S••. Eu ~·enio ll.morim (pela OI'•

fiem)._. Sr. Presirlonte, poço a V. Ex. que

consulte o Senado se concede urgencia para.
que continue a ser tli>cutido, preterindo as
nmterius c.lnd11s para ordem do 1\i:t dtt sossii:a
t.lo !Joj~>, o parecer d:t ComnJi."ii:o de Consti<f~ Sa·. n" til.: •c rei<'· 1' i o del!ltna que tu iç,:1o o Poderes, soln·o 1t elci•;iio tlo Espirito·
niio llll. cxpctlieu to.
Santo.
~uuadn
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O Sr. Vicente N.lachado (pela
ordem)-Sr. Presidente, devo dir.or alg-umas
palavras desde que o nollre Senador pelo E~
pirito Santo pede urgencia pam a discu,sao
do parecer relativo á eleição do Espirita
Santo.
Hontem entendi·me com o Sr, rlircctor da
secretarin. do Senado pa1•a que flzesse.com
que de minha. casa fossem tl'azidos para o
Senado todos os documentos, que ho.via sollre
a eleiçiio do Espirita Santo, jt1 prevenindo a
hypothese de ser requeri•ht a urgencio. da
discussão, e serem esses documentos necessa.
rios para o julgamento da. ma teria. Entre·
tanto, os documentos alludidos não estiio
v.inda no Senado.
r-lão me opponho, pois, em absoluto ao requerimento do nobre Senador; porque se o
Senado entender que taes instrumentos niio
são necessar•ios para a formação do seu juizo
deferirá o requerimento de S. Ex:.
Em todo o caso, como membro da Commis·
são entendi llever fazer esta. declaração ; o
Senado não terá de prompto os papeis sobre a
eleição do Espirita Santo, porque, como disse,
elles foram transportados para minha casa.,
afim de poder lavrar o parecer sobre a. referida elekiio e, apezar de haver pedirlo que os
fossem buscar, sei que até agora tdncla não
chegaram ao Senado.
Consultado, o Sena1lo concede a urgencia
peilida pelo Sr. Eugenio Amorim.

ORDEM DO DIA
ELE!ÇlO DO ESPIR!TO SANTO
Continuo. em discussão, com a. emen.la. ofi'e.
recida pelo Sr. Domingos Vicente, o parecer
n. 46 de 1897, da Comrnisslio de Consti·
tuição, Poderes e Diplomacia, opinando que
seja reconhecido o proclamado Senador da.
Republica., pelo Estado do Espil•ito :Santo, o
coronel Henrique da Silva. Coutinho.
O SI·. P~·etddonte lô o pa.rece1' da
Commissiio de Constituiçiío e Poderes, as suo.s
conclusões e a emenda. que lhe corresponde,
terminantlo por lembrar ao Senado que n.
emenrla fCirtt apresentada. no correr da discussiio rrimitiva do parecer.
O SI·. Eu;.;-onio A~no1•iln-Sr.
Psesirlente, não vonho discutir o parocor da
Commissão de Consti t.uiçii.o o Porleres, ao
contm!'io venho mauilosta.r os meus louvores it honradtt Commissüo, peht colwrencilL
que revela, oJroreconrlo este segundo parecer.

O SIL PJ\E,IDEiiTE-0 Sr•. Sonatlor está
fJ.ll:lllilO pela ordom ?
0 S!L EUGE:--:10 A~!ORIM-NilO está em discussi:Lo o parecer ?
O SR. PRESIDEX'l'E-0 Sr. Senador já teve
occa.siiio de fallar sob1·e clle.
0 SR. EUGEI);IO A~IOimi-Pergunto : qual
o pa.recer que está cm discussi:Lo ? E' o ultimo pa.rccor ou o parecer primitivo ?
0 S!t. PRESIDENTE-Só ha. um pa.recer.
0 SR. EUGENIO A~toRnt-Assim devera
~cr, e creio que constitue facto virgem no
Sena.do a existencia de dous pareceres da
Commissão do Poderes, sobre a mesma. eleição.
o SR. PRl\SIDENTE-0 parecer e sobre a
emenda. Si torla.s a.s emendas que motivam
parecer de Commisslio dessem Jogar á novo.
discussão, então esta seria interminavel.
0 SR. EuoEI-\!0 AMORIM-Mas o que é que
se tem do votar ? E' a emenda substitutiva ?
E' o parecer primitivo ?
0 SR. PRESIDENTE-E' O parecer com a
emenda. substitutiva..
0 SR. EUGENIO A~IORnt-Acato muito as
decisões do Sr. Presidente e sujeito-me a.
ellas. Mas pergunto vae-se votar o parecer
primitivo ?
O SR. PRESIDENTE-O parecer com a emenda SUIJStitutiva..
0 SR. EUGENIO AMORIM-Então niio tenho
mais q uo accres~entar.
O Sr. Vicente 1\laohado poderia rlispensar-se de occupar a tribuna,
attendendo a que o parecer• da. Commissão, o
de que foi relator, não ponde ser combatido
pelo nobre Senador pelo Espírito Santo, em
vista de disposição regimental, que prohibe
S. Ex. do Jhllar novamente.
Entretanto, quando o hom•allo Senador justiflca.va. o seu direito li. discutir segunda. vez
a. eleição, que constitue objecto do debate,
ouviu o oraclor quo fora a.ppellidado de incoheren te o voto da Com missão de Poderes,
emittido no parecer de que foi o relator.
Considora.ntlo injusta uma. tal apreciação,
entende dever· ulllrmur ao Sena.do quo
exo.miuou com summo cuidarlo ulteriores
documentos, relativos á eleiçiío disputada,
sendo que eolhe!'il destes que em va!'ias
secções eleitoraos houve recusa de tlscaes, o
que a lei reputa nullidade insa.navel, o aim1a
que em :tlgans Jogares o alistamento rosontiu-se de vícios, tewlo acontecido mesmo que
om Vlll'ías parochius o numero do eleitores
ascontlcm it somma muito maior do que a dos
alistarias.
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Nesta con,juncturu, uttenrlendo a wcceO Sr. Domin;;:os Vicente dentes ainda recentes e consagrados pelo Yoto (nela ordem) A' vista d:t duvida que paira no
do Senado, o niio lho sendo licito concluir espírito do nobre Scnado1· pelo Estado do
pelo reconhecimonto do canrlirlato opposto ao Riu Grande do Norte, venho pedir a V. Ex.,
diplomado, por lhu vedar u lei, p:.receu-lhe SI'. Presidente, que consulte ao Senado si
dever confo1·mar-se com a. emenda que concede proferencia para a emenda que tive
reclamou a nullidade do processo eleitoral
a honra de apresent11r quando se discutia o
Um outro facto mereceu apurado estudo da primeiro parecor.
parte da. Commissiio o, certamente, impresConsultado, o Senado nego, o, preferencia.
sionou-a sobt·emaneim. Alinde iL circumst:mcia. provarla de haverem-se constituído aiO §1•. Prel!'!iden te - Vão ser vogumas secções eleitoracs coro excessivo nu- tarlns as conclusões primitivas do parecer.
mero de eleitores.
Postas a votos são successivamente appro·
A esse respeito, alem da disposição taxativa vadas as conclusões do parecer, assim conceda lei n. 35, de 26 de j:weiro de 1892, art. 35, bidas :
1", que sejam approvadas as eleições que
encontrou a. Commissiio subsidio para base do
seu parecer no voto do Senado, relativo á se realiza.ram a 30 de dezembro do anno
e!eiçiio do Estado da Babia, onde ~oram con- passado, no Estado do Espirita Santo, para a
s1derados nullos os processos elettoraes de escolha de um Senador, excepto as seguintes:
secções constituídas com maior numero rle 3" e 4" secções de Santa Thereza; 1", 2", 3" e
votantes flO que aquelles que e expressa- ·1" de Alfretlo Chaves; 1", 2", 3" e 4", de
1Piúma ; 3" rla Serra; 2" de Nova Almeida ;
mente taxado na lei acima citada.
Com relação ao Estado de Goyaz, recorda-se 1", 2a, 3" e 4" de Santa Leopoldina:e 1" e 4"
de haver o Senado anullado eleições iden- fie Benavente ;
ticas, independente de reclamação de partes
2", que seja reconhecido e proclamado Se·
contendoras.
nado1• da Republica, pelo referido Estado, o
Depois de algumas consiuorações relativas coronel Henrique da Silva Coutinho.
á identico assumpto o orador termina, declarando que está certo de haver cumprido o
O St•. P•·e,..idente- Está reconheseu dever, sem embargo do o taxarem de cido Senador d11 Republica, pelo Estado doEsincoherente, appellirlo que seguramente niio pírito Santo, o Sr. coronel Henriqua da
lhe póde ser com justiça. irrogallo e menos a Silva Coutinho.
Commissiio que emittiu o parecer em deba.te.
O Sr. Eugenio Amot•im (pela
Ninguem mais pedindo a p11lavra, encerraordem) communica que o Sr. Senador que
se a discussão.
acaba de ser reconhecido acha-se na ante sala
e pede ao Sr. Presidente que o f11ça receber.
O S1•. Presidente -Si não houver
requerimento de preferencia, vão ser votadas
O St•. Prel!'!idente nomeia os Srs.
as conclusões primitivas do p:trecer.
Eugenio Amorim, Coelho o Campos e Leandro
Maciel para a commissíio que deve recebei-o.
O SI•. Alm.ino Afrouso - (pela
Introduzido no recinto com as formalidao1·dom) Sr. Presidente, níio estou bem certo des do estylo, contrahe o compromisso consobre o que se c.teve votar. O po.1•eccr primi· stitucional o toma assento o Sr. Henrique
tivo approvava as eleições; depois veio o Coutinho.
·
segundo parecer em que o nobre rel:1tor da
Commissão entendeu motlificar o seu juizo o
Pli:SSOAL DA ALFANDEGA DE MANAOS
aconselhar ao Senado que se annullasse a.
eleição.
Entra em i" discussão o projecto do Senado,
Pergunto a V. Ex., si se vae votar o pri·
m~tivo parecer, pre,iudicrtndo o sogu~do ou n. 7, de 1897, igualando, desrle jó., o quadro
Sl !ta alguma maneira de poder cousJderal' do pessoal da Allhndega de Manáos uo da do
Mn.ranhiio o os vencimentos dos respectivos
n. segunda sen tençn.
sorvontuarios aos do pessoo.l da Allilndega do
Pará.
O Sr. P1·e,..idente- Apez!lr do
. ,
.
,
parecer Jhvoravel da Commissiio rol'orc·nte a . Nm~o~em pedtndo a palavra, cnccna-so a
emencht a.prosentarltt ao purecor,cuj11 discnssão diSCUoSILO ·
se acaba de oncerrur, o que so vota sii.o as
Posto a votos, (J o projecto a.pprovado para
conclusões primitivas do purocol', salvo pro- pn.ssat• :t 2" discussilo, iudo antes i1 Commissiio
feroncia concedida llOlo Senallo.
do Finanças.

I
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LICENÇA AO JUIZ SUBSTITUTO SECCIO:-iAT, DO
ESTADO DO AMAZONAS, BACHAREL OCTAVIANO
DE BIQUEIRA CA VALCANU

berto Gonçalves, Vicente Machado, Esteves
.JunioJ•, Cr. Riclw.ril, Pinheiro Machado, Julio
fo'rot11 e Ramiro Barcellos (47}.
Doixn.m 1le comp:trcccr, com causa participada., 03 ::;r·s. Manoel de Queiroz, Jose Bernawlo, E. \V:tndcnkolk, Feliciano Penna o
Aquilino do Amr1ral, o sem ella, os Srs. Ma·
noel Barnta, Ruy Burbo.i~t, Porciuncula, Q.
Bocayu\'a o Lopes Trovilo (lO).
E' lida, posta cm discussilo o sem debttte
npprovada a acta do. sessão anterior,

Entra em 2" 11 iscussão, com p:trecer fi1vorave! da Commissüo de. JustJç[l. o Leg-islação,
o art. 1" da pr·oposi,,íio tia c~mam uó,·.Depu·
tados, n. 6, de 1807, autorizando o Poder
Executivo a conceder oito mezes de licença,
sem vencimentos, ao hrtcliarel Octaviano tle
Siqueira Cavalcanti,juiz substituto Eeccional
do Estado do Amo.zonns.
Ninguem pedindo a pala vro., encerra·Se a O St•. l.' Seereta••io dá conta do
seguinte
discussão.
Segue-se em discussão, que se encm·ra sem
debate, o art. 2".
EXPEDIENTE
Posto a votos, é approvado, em escrutínio
&ecreto, por• 30 votos contra sete, o art. i".
Oillcio rlo Sr. l" Secretario da Camara dos
Deputados,
de I do corrente mez, remettendo
Posto a votos, é symbolicamente approvado
a
seguinte
o art. 2•.
E' a proposição adoptada para passar á
PROPOSIÇÃO
3• discussilo.
O Sr. PJ•esidente-Está esgotada
a materia da ordem do dia, e nada mais lmven~o a tratar, designo para a r1a snguint.~
sessu.o:
Discussão unica do veto rlo Prefeito do
Diskicto Fedet•rll á resoluçiio do respectivo
Conselho Municipal, que regulo n. demoliçilo
de predios ruinosos.

.Lev~nta-se a sesaiio a I lf2 hora da tat•de.

40" SES8ÃO EM 2 DE JULHO DE 1807
Presidencict do S1·. illttnoel Viclotino

Ao meio-dia, abre·se n. sessão, cstn.ndo pre·
sentes os Srs. Semv~ores J. C:Ltunlla, .Joa·
quim Sarmento, Rauliuo Horn. llmncisco Ma·
chado, Justo Chermon t, Benetlicto Lo ite, Go·
mes de Castro, Noguoiro. Paranaguá, Pires
llet•reira, CJ'UZ, .JofLo Cot•cleiro, Pedro Velho
Almino Alfonso, .\I vuro M:tclmdo, Abtlot;
Mil11nez, Almoi1ll1 Barreto, Gonq:tiV<'S llert•cirn.
Rosa e Silva, Joaquim Pernambuco, B. d~
Mendonça Sobt•iitho, Rego i\!ello, Lo i te o Oiticica, Coelho o Campos, Leandro Macio!,
Ro~a .lunior, Severino Vioit•u., ViJ•gilio Dn·
ma~io, Henl'if)UO C<~ntinlin, !~ugonio .unorim,
Domingos Vieento, Tltollln<. l!t·l!lttO, GotJ<,'iilve~
Chu.vos,

b\:l'UaiHiu

Lulw.
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Souza, ivluJ'at•s

B:trroti, C:Li:vlo, Lcopuldu d<J Bulhiit•s, .Joaquim
de Souza, A. Azct·eclo, Gencro.,o l'uw~e. AI·

•

N.7-!897

J

o Congresso Nacional resolve:
Art. 1." E' autorizn.do o Poder Executivo
a pagar ao Dr. Ti burcio Valeriano Pecegueiro
do Amaral, preparador <I e medicina legal da
Faculdalio de ~ledicimt do !tio de J.aneiro, os
v"ncimentos que deixou de perceber, desde 28
de outubro tle 1892 até 20 rle maio de 1893,
do Jogar de preparador da cadeira de chimica
inorganica medic:t da mesm11 Faculdade.
Art. 2." E' igu11lmonte autorizado o Poder
Executivo a abrir o necessario ct•edito.
Art. 3." Revogam·se as disposições em
contrar•io.
Camarn t.!os Deputados, I de julho de 1897.
-A.1·tlwr Cesar Rios, pre.>idente.-Cm·los Jltt·
gustn Valente de No~aes, servindo de 1" Sect•etario.-Josd Alves Iútúi,io, servindo de 2"
Secretario.-A' Cúmmissiio de Finanças.
Outro 1lo mesmo !• Secretario e data, envia.n<'o um do cat111 um dos autogrn.phos clevolvillos itqudla Camrtl'tt,das Resolnçücs so.ncciona1la1: do Congresso Nacionu.l,qno autorizam
o GO\'er·no t1 11111n<lar pllg:11' no 2'' ofllcittl da
Rcpat•tiçiio Geral dos CorJ·eios, .José Frtutcisco
H.odr·iguc~ e ao cart,,jro do 1" classe da mesma
RPp:tr•r.i~iio, Pl!ilomono Jocclyn Ribeiro, os
vendmm1tus, que dcixtmun de perceber·..\ reli i VOI!l·Sl',
~ossent!L anl.l10nl.ie:Ls drt oloiç:to conutorial,
a fJlll\ ~" pn•e1'il"u nu Estado du ::;, Panl11, no
ui:L ~li do llllll. llndu. -;\.' Commios:lo llo Consti lu i<;iio o Pudores.

~i l
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O Sr. :tn Sc(~rct:u•jo (se,. vindo de que lhe foi feita., recorrcnilo no meio indi2") lô e vac a impl'imir•, pam CIJt!'i1r na or- recto rias loterias que, embora condemne

dem dos trabalhos, o seguinte
PARECER

N. 58-1897

;

.)

~·.

•.-I

-

A' Commissfio de Constituição e Poderes foi
presente o veto do Prefeito rio Dist!'icto Federal opposto aResolução •lo Conselho Municipal, que autoriz11 o mesmo Prefeito n contractar com J. R11mp:tio & Comp. a oxtracçfio
de loterias municipaes para, medi:.mte ns
clausulas determinadas, occorrer :'t dotação
do fundo escolar e á construcção e manutençfio do theatJ'O municipal.
O unico funda.mento do veto opposto é entender o Preteitu ~ue se trata de um contracto duquelles que, sogunrlo o art. 30 da
lei n. 85, de 20 tlo setembro tle 1892, sendo
superiores 11 um conto do réis, •levem ser
Jeitos mediante concUI'rencia publica; ali:"ts
as proprills mzúes do ·~eto principiam por
conressar os louval'cis intuitos do Conselho
Municipal, que o Prefeito julga ocioso encarecer.
Nfio parece a Commissão que possa ser
applicado à Resolu~fio cm questfio o preceito
do art. 39 tia lei n. s;, ; trata-se. não de um
contracto me•liante cuja'; clausulas a municipalitlade haja de despenrlcr quantia fixatla
o superior a um conto de réis, mas de uma
concessão para extrai! ii· loterias, com o fim
de obter rt municip:tlid:ule recursos para a
dotação tlo fundo e:<colar e fundação tlo
the11tro municipal. Não lm despem :t litzer.
mas vantagens a a.u!'nril• de uma conc.,ssüo
para fim ricterminatlo e com llpplicação csper.ial.
Examinadas as clausulas com que essa concessfio é feito, conhece-se ~ue elln. é proveniente do uma proposta apresentn.tla :1.0 Con·
selho, mediante o d.ir·eito de extrallit• loterias
o proponente concessionaria obriga-so rt entrt1.1' para os cofr·cs municipacs com diversas
quanti11s, que sor:i.o tl.estinad:ts ilquollos util·
lissimos fins; a Resnlur;ão (11'0YÔ nmis á aJH'Csentaçfio, mediante concurso, com prernios,
de pro•lucr;ües dramat.icas ao modo do extrahir· loterias o a tlccretação do impostos com
applicnçfio esper..al ao thetltro dranmtico mu-

nigp~~nsumento dominante ria Resoluç-ão e
attel!flOI' II(IS duns sct'l'i('os pnblicos. dese:rvnl·
vontl.o a i nstJ•uc•;·ii.o e pr·ovendo á olova•:•:'io tlo
nivel tlo thc:t.l.i'O ncst~ Capil11l, omlu elle t:lu
:r bast:mlado cstiL.
Não l.ondo recm·sos para conseguir estes
rcsultt~.dos, o Conselho acceitou a proposta

cm principio, a Commissilo não julga illegitimo cm uma cirludc, onde se extrahem
totlos o> tlias loterias da União c dos Estados,
com a contribuição dos munícipes, mas sem
vantagem alguma para o município.
Aliits, a legitimidade ou nüo desse recurso
escapa ao veto e a in vestigaçüo da Commissilo.
Proposta aeccita pelo Conselho, como essa
foi, uilo podia ser motivo t!o concurrencia
publica.
Tra.tando·se ile uma concessão e não de um
contracto, em que o valor é fixado na despeza
a f11ZC!' pelns cn!'!·es municipaos, caso em que
a lei exige que se procure a menor contribuiçã.o dos corres puhlicos, ententlo a Com•
mbsfio que não ha motivo p;tra a applicação
da concurrencia publica e, portanto, para as
razõe~ do veto.
Por ostes motivos, pensa a Commissüo que
o Senado dove rejeitar o veto do Prefeito municipal.
Sa.la das Commissõe~. 2 do julho de 1891.Vicente Maclwdo, -.Abdon Milanez,

ORDEM DO DIA
DlmOLIÇÃO DE PREDlOS RUINOSOS

Entra. em discussão, com o parecer favoravr·l d:1 Comrnis,fio do Justiça e Legislação,
o veto do Prefeito do Dist.rieto Fede1·a! aResolw;fw do respectivo Conselho Municipal,
que re:;ul11 a demolição de predios ruinosos.
Nin:;uem pedindo a p:1l:wra, encerra-se a
tliscussllo.
Post:t a votos, •i approvad:t a conclusão do
pn.rccer, opinando que srja approvado o
vd~o.

A Rcsoluç·iio vae ser dovol vida ao PJ•efeito
com 11 comrnunic:H;iio do occol'l'itlo.

<!ll §a•. J?n•es;ldonl!.o- Estú e~gotnda
a ur•tlom do din .. ''OU levantar :1 sessão, pe·
dintlo aos membr·os das diversas Commissões
que dccm st•us parccm•cs sob1•c os assumptos
ul!i·ctus ás mosuws u tlnsi:;uundo para ordem
do dia da sessão seguinte:

T!'ab:l!ho3 tle Commissões.
r.r"·ant.:t·:'l' a se~s~o :'1 1 hora da tarde,

..
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Ao meio-dia abre-se a sessiio, estando pre·
sentes os Srs. Senadores J. Catund:t, José
Bernardo, Joaquim Sarmento, Ruulino Horn,
Francisco l\Iachado,Manoel Barat~. Bcnedicto
Leite, Gomes de Custro, Pires Ferreira., Joiio
Cordeiro, Alvaro M:1clmdo, Abdon Milanez,
Almeida Barreto, Gonçalves Ferreira, .Joaquim Pernambuco, B. de Mendonça Sohriuho,
Rog-o Mello, Leite e Oiticica, Rosa .Junior,
Ruy Bnrbosa, Severino Vieira, Virgílio Dam:tsio, Henrique Coutinho, Eugenio Amorim,
Gonçalves Chaves, Fernando Lobo, Paula
Souza, Mornos Barros, Caiudo, Leopoldo de
Bulhões, Joaquim de Souza, A. Azm•t:do,
Generoso Ponce, Alberto Gonçalves, Vicente
Machado, Esteves Junior, Pinheiro Machado
e Julio Frota (38).
Deixam de comparecer, com causa participada, os Srs. Mano e! de Queiroz. Justo Chermont, Cruz, Almino Aifonso, Rosa e Silva,
Coelho e Campos, Leandro Maciel, E. Wandenkolk, Feliciano Penna, Aquilino do Amaral e Gustavo Richard; o, sem ella, os Srs.
Nogueira Paranaguá,Pedro Velho, Domingos
Vicente. Porciuncula, Q. Bocayu vn, Thomaz
Deltlno,Lopes Troviio e Ramrro Barcellos (I 9).
E' lida, posta om discussão e sem debate
approvada a acta da sessão ilnterior.

Sec••etario dá conta tlo que não (a: qt~estao de (ónna de Gove1·no
resolveram guerreai-o o começaram não con:
sentindo que esse monarchista encapotado
tomasse conta do Governo do Estado.»
EXPEDIENTE
V. Ex. comprehende que esta accusação
que se me faz d~ monarchbttt encapotado ou
Officios :
Do Sr. Senador Coelho e Campos, datatlo não tem razão de sor, ou si existe, é exactade hoje, participando que, no inr.ores<e de mente aqnella quo o orador a quem mero·
de c!re"nl'
a esta a!llr·
sua sande, deixa de comparecer as sessões !lro -menc·ionou &nt.es
.
o
maçtLo,
que
se
pode
suppor
a
conclusão
dapor alguns dius.-lnteira•lo.
que!la.
Do Sr. Senador Leandro Macie!, datado de O prccotlcn te em que me parece que clle
hojEI, commuuiciLndo que, tcrulo a consellw qurz escU<lar o;ta ui!lrmaçiio est.:'L em quo ou
nJOdico de retirar-se por alguns dias dest11 em uma tias sessões, creio quo do anuo atra~
Capital, dflixa por isso de comp:l.l'ecer :'ts ses- zado, quando .se tmtou de satisfazer um pesões ató que o posstL Jazer.-lntoirado.
drdu uo Presrdente da Repuu!ica a respeito
rcgulamentaçiio do art.li" da Constituição,
O ~h·. ~~" Secl·eU.al•io declara que d;t
me
J?l'Onunciei, corno ainda hoje me proniio ha pareces.
nuncro, pola reguiiLmcntaçiio deste artigo,
quo trnta da inte1•vonçiio nos Estados, porque
ORDEM DO DIA
o art .. G" ,segundo flcou patente nesta occasiüo,
prmcr p~llrnentc, em quo foi trazido ú. tela da
TRAJJALIIOS DI~ COlD!ISSÕ!êS
drscussao nosta o na uutm casa do Congresso,
tom e xprcssiic:; vagas q uo precisam do ser
O Su·. l?l.'('""'~~ente-Con;tandn a detormtundns, preei!iam do ter sentülo doordem do dia do tmiJallro do conrrni"ucs, !lnido, allm riu enrtar• pcdn.s arbitml'i"dut!es
darm :1 paltwr·a aos »r·s. :)enador·es '1 ue a do fJUO quulqum• itll.or·pt·ot.o dc:l!o quoim ser·
quormrn pum ussurnpto do oxpcdicnto.
VJr-so pura sous titJS tio oceasiüo.
O S1•. .lo

seguinte
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OSt·. Frauci!i!CO 1\lachado-Sr.
Prosirlente, quando na sess:Io de 19 do mez
ultimo, occupei u nttençiio do Senado para
responder ás accusações que na outm casa
do Congresso me havia feito um dos repre·
sontantes do Amazonas, vimlo ti tribuna
procurei des!uzer todr1 a impressiio má que
ellus podes~om te1• produzido, o quo fiz refutando-as, drzendo nessa occasiiio que o fazia
deaccordo com o resumo publicado no Diaria
rio C,onr;rcsso d~sse dia. 19, mas que, sendo
possive! quo o rhscurso em sua inton'l'a trouxesse mais alguns desenvolvimentos"e ferisse
alguns pontos mais, além 1los rebatidos, uu
t~l'nasse m:0s accontuada qualquer accusaçao q uc. entao se me fazia, prometti que virra, se JUlgasse conveniente, se julgasse uecessaria, de novo á tribuna para reba·
tel-as.
O dicurso sahiu hontem nn. integl'il. Li·O
e verifiquei que alguma cousa se tinha dito
que niio tinha sido apanhada pelo resumo,
e, como me convém niio deixar passn.r rlesperce bielas as accusaçües que açcrosceram ao
resumo, som incohorencia,não posso desconsiderai-as com o meu silencio, porque valem
t.a.nto o.u mais do que aquel!as que já
procurei rebater.
E' assim, Sr. Presidente, que no discurso
lê-se:
<Sendo profunda a divergoncia politica
que por este modo so abria entr•e os republi·
canos do Amazonas e o illustrado Senador
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Ot·n., St•. Pt•csidento, pcnsnn1lo ou assim,, apenas diz que não fa7. questão de forma do

V. Ex. o o Senado comprehendcm que nfi.o Governo.»
sou eu o inteHencionistn.. nem n.qnelle que
V. Ex. comprehende que assim só póde

i

I !

.....

I-·
I

exige a intot•vcn~,ii,o do Govet•no Federal nos
Est.n.dos: se 1111 quem a queira é exn.ctamente
a Constituiç~o. que estabeleceu a. fórma de
governo como um:1 forma. 1lc governo fo1lern.tivo, e comprehen,Je-so que, si não houvesse
um Inço de união que JH'ondesse os Estados
esta fórma desapparcccria.
A maneira por que osta int.Prvençüo se
deve fitzer, e 0s cn.sos cm que deve fa7.cr-se,
é o que póde trazer uma •liverg-enciu. de
opiniões entre aquelles que tiverem de inter·
vir como interpretes deste t~rt. 6".
E' preciso qno se note, Sr. Presi1lente, que
nosso. occasiüo, quando assim pensava o.
respeito da necessidade da regulu.mentação
do art. 6", eu me achava de perfeito accordo
com o governador do Estado, não tinhn. ainrla
motivos, ou não m'os tinhu. u.indu. elle dado
pn.ra dissentimentos, e, portanto, não em
justo suppor-se que eu qucriu. que o. regula·
mentaçüo se fi?.esse afim de que a intervenção
tivesse de dar-se no meu Estado: ao contrario, os da opposiçiio nessu. occasiüo, entre os
quacs achu.va-se o nobre Senador que f<LZ
parte da 1\fcsu.. . .
o Stt. JoAQlmr SARMENTO-Apoiado.
o. Srt. F~ANcrsco ~[Acruno-;- ... esses é que
pedra.!;! n. m~ervençao paro. !:1, por causo. de
quelltues elertoru.e~ que se tmllam dado
entao, em relaçao ao Cong-resso do E>·
tado.
Elles gueria~-na, e eu exa~tamente ~rn.
quem n.!:lo cons!derava o occorrtdo caso de mtervençao, e, nao obstante querer o. rcgU\11mentaç~o dp art. 6", me oppunha a ~;:;ta mtervençao la, como o nobre Senador pm)e co!lfir~ar em :tpo.t•te, ~ me lombr~ qu~ ate o~er~ct umu. contest,açao por escrrpto .a commrsSilO ~ue teve do _tom~r conllecrmento dos
pa.pers que a resperto VJ~mm .dn. C~mu.ra dos
Deputados onde a questao for a"'lto.da.
'
~
O Srt. JoAQUDI SARMENTO- E exacto.
O SR. FRANCisco MACIIAno-Ja vê V. Ex.,
Sr. Presidente, que eu n;io estava nesta
questão sinão co·:,o interpr·etll qne queria
SOl' do art. 6" da Constituiçii.o, não com motivos inconíiJs.,avcis o mono> aind:t com a in·
tenção de querer· oppol'·lllO, por amor ao
systema decall ido, q uorer oppor-me, repito,
ao vigente. Não ru1 razão para in ter i t•-se
• 1
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.o.

Todavia., o nolJro Deputado, a quem me
1·
I.
retro,tl7.:
«Conq uistn.rn.m, nrr11ncnndo· o do dom in!o
do Exm. sr. Snn:u!or Machn.do, quo nao
so dcela.l':L í'l'illlt:llmOnt.o lll01li1l'CilÍStll, por·
<Jlle não lho sobm corognm pam tanto fl

pensar quem considem um crime a. manifcstaç.io de uma opinião com que não con·
cord11; m<IS, seg-undo me pn.roce, isso é que
ó um erro grave; nem na. Republica póde existir tal crime dn. manifBstação da opinião.
O que não nos é permittido é combater o
regimen e que a opinião contraria o. este
se manifeste na. praçl publico., que se
f<tçu. com ellu. propaganda: foi o que quiz
a Constituição não admittindo outro. fórma
de governo que não seja a federativa, neiJ?.
refórma. n~t Censtituiç,üo que digo. respeito a
mudançu. do reg-imen ror ella adoptado.
Por consequencia, não ha receio algum
p11ra que eu, que tenho a liberdade de penso.r, direito que a. Constituição nos dá a todos
do emittirmos o. nosso. opinião, seja em que
sentido for, tenhajustiticu.do receio de emittir o. minhu..
Para que, pois, a corag-em 1 Estu.mos todos
fóra da lei~ Acho que não e desde que a lei
existe não o. otfendemos, nüo devemos ter
receio u.Jgum de emittir juizo, quo é feito
com u.utorização do. propria lei.
Eu estou nisto de u.ccordo, Sr. Presidente,
cor_n o rlizer de um dos membros do_Supremo
Trrbunal, qu:mdo declu.rou que hoJe o. roíormu. u. respeito do systema. do governo
só se plide fazot• pelo. revolução .e nunca. p~la
evolução, nüo negu.ndo, todavia, o drre1to
que cadu. um tem, de pensu.r como lhe u.prouver e de emittir o seu conceito.
Mo.s eru. preciso que não passu.sse em siIeneio, nu. outra cu.maru., 0 procedimento do
senado em relação a chamada eleição do ex·
gover·n~dor do Amazonas. Por isso foi a tribuna o nobre Deputado, a quem me tenho re·
ferido e disse cousas, que não toe~ real-·
mente, ra?.ão de ser, e que contradrzem-se
por si proprias :
.
, ·:
«Ao Iu.do do tllustru.tloSonu.dot,J<L comu.~es
o rog-u.lias do sub-chefe, tru.ba.Ihu.va, fingm·
do-se republicano, o Dr. Simplicio Coelh~ do
Rezonde, digrio correspondente do L1berda1e.»

cenl'rontemos u.gora este periodo com o se·
guinto :
« Conquistal'u.m, não consentindo que o
llxm. Sr. Senador entreg-asse a. direcção do
Partido Republicano u.o chefe monu.rchistu. de,
clltratlo, iJr. Simpticio Coelho de Rozonded t
I
corrcspon en o do Libcrdnt c.»
Ora, V. Ex. comprehen<lo, Sr. Presidente,
.
"
que quem sa fing-e mio ó tloclu.rndo. St e11o "
monlll'chista declarado ...
0 Sll, ANTONIO A7.Iai:ItDO- Porque é cor•
respondente do Liúcrdarlv.
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0. Sn, FnANC!SCO MACHADO - Mas, então,
não ó fingido .. Em um dos pet•iodos (!" citado), diz-se que o Sr. Simplicio Caolho rle
Rezende fingia-se republicano, no p11sso que
no segunno diz·se ser elle monarcllista declarado. Ora, todos comprehendem que quem
é declarado não se finge ; as duas cousas re·
pellem-se. Além disto o Sr. Simplicio Coelho
de Rezende não nega que é monarchista, mas
diz que tambem é bt•aziléiro e tlllio da lei ;
age dentro rle!l~t, mesmo porque, pela sua
profissão, tem necessidade disso.
0 SR, ANTONIO AZEREDO - Entiio niio faz
parte do partido de V. Ex. no Estado.
0 SR. FRANCISCO MACIIADO- Mas c!le ulti·
mamente não tem votado, nem vota ; mas,
quando o fizesse, seria em attenção a relaçõos
particulares.
o nobre Senatlol' não ndmitte que um po·
litico vote rm um adversaria seu, por sympathia?
0 SR. ANTONIO AZEREDO-Como eu votaria
em v. Ex.
0 Sa. FRANCISCO MACHADO- Muito agrade·
cido a V. Ex.; é gentileza bastant~. que eu
agradeço.
Em todo caso, sempre direi que não somos adversarias; não me considero tal.
Vê, pois, V. Ex., Sr. Presidente, que não
ba razão alguma para o que se. disse na
outra Gamara ..
Elle não é empregado publico ; não deseja
sel-o.
E' um advogado; vive d~s suas Iettras e
mais nada,
Não é chefe politico, nem assigna papeis
alguns relativos a politica; não concorre ás
reuniões, e quando o fizesse S9ria como amigo
particular.
Esta questão de emprestar-se-me, sem base,
uma opinião, que eu ainda não externei, não
havendo n:esmo acto algum, do qual se possa
deprehender que eu sou pelo regimem decabido, levou um outro representante do
Amazonas a 1lar um aparto, quo realmente
me incommolla, não pela pessoa que o dou,
porque todos o conhecem, não direi a~ui,
mas no Estado, onLie isso poderia produzir
algum atreito; mas por outro, a que esse
aparte deu lagar, e que partia de um 'llus·
trado cidadiio, a quem estou habi tundo ares·
peitar, e fJUe me distingue COill a su11 nmi·
zade, o Sr•. Dr. Scrzmlello Corrôn..
O primeiro n.p:trte foi o ~oguinl.c: A pro·
posito de se dizer que ou perseguia os meus
parentes, de Pariutins, ami~o8 do Deputa<lo
que orava, ilisse o Sr. Carlos ilf:trcnllino:
« Elle nunca a~sumo u respons:tiJilidade da
sua posiçfi,o. E' um !Jypocrita,»

Ora, cõte aparte é u1n vaniloquio: ni'LO tem
im porta.ncia alguma, porque e umtt lalsidud~.
alem de niio ter npplicaçüo ao c:J.so.
O Senado s,be que, a respeito da eleição
rio Parmtins, :tpenas combati a. acta que veiu,
como senrlo organizada por mos11S eleitas
pelo Sr ..Jaymo Baruel, que eu disse que não
tinha sido o presidente da intendencia drs1.i· ·
tituida do Parintins; que quem· devera org:t·
nizar as mes:ts, segundo a lei de 7 de dezorn·
bro de lR90, era o Sr. Thomaz Ferrei!•;~. de
Mollo. Foi o que eu disse, atJirm11DdO :J.ind11
mais que cstn inversão de filzer com que
o Sr ..Jayme Baruel fosse o presh1ente da in·
tenrlencia, o niio o Sr. Thomaz Ferrei I':J. rle
Meilo, tinha dano lag-ar• n. uma divergcncia
de opíniõe;; e a um p1•ocedimento menos cor·
recto d11 intendencia destituindo o SI', Tho·
mnz FOI'reira de Mollo, p:1.ra nomear• o Sr.
.Jaymo Baruel; cou'a esta. que h1tvia sido
considerada contra1•ia O. lci,pelo que, o Sr. José
Furtado Be[é,;,, superintendente. julgando
que o procetlimcnto não era. _regular, Ievó.ra
o fado ao conhecimento elo gover•nadot•, e
este decidir:1 que o verdadeiro presidente da
intendencía era o Sr. Thom:J.z Fer: erra de
Me !lo e não o Sr•.rnyme Baruel.
~'o i isto o que eu expuz ao Senado. nrtda
m:tis :J.ccrescentando, porque, part> o tlm a
que eu queria chegar, nada mais era preciso
dizer.
Não entrei em outras minudencias. Provei
o vicio de orirrem e contentei-me com isto.
Portanto, c~mo e que se diz que eu atirei
a minha r•ü v:J. sobre os eleitores de Parm·
tins, que s~.o meus parentes~
Eu confesso ao Senado que no Amazonas
qnasi que não se c9nhecem pare~tes ~eus. _
Os un icos que Ia conhecem sao a!ms; sao
pat•entes de minha finada mulller. Nao tenho
lá irmãos nem sobrinho> politicas. Os meus
parentes estão no Pará.
Por conson-uinte, é necessario que, qunnrlo
estas cousas ~ejam trazidas O. baila., se ponham
os pontos no ii, afill_! de não se .timr inferencias indevidas, e tmo se profertrem palavras .
vagas que a.utorizem mais uma intriga do que
vontade ou dosejo de restnbolectlt' a vel'datle.
Como disse, este apnrte provocou outro do
Sr. DI'. Serzedello Corrêa, que disse:
«Sr. tachygr:tpho, tome not:t deste trecho.»
Ot'", Sr. Presidente, niio sei J•ealmento
penetrar na intenção do Sr. Dr. Innocencio
L:orc·ên, sobt•e este np 1rte.
Po1·quo, ou S. Ex. peLiia que o n.parte
1\Jsse consignado pn.t·a q uc ,;o son bosso 1le on·le
pa tia urna neCJ.t':J.ção titll gmve foita. a mim,
OU fj lleJ'ÍIL f!llO h tO 1110:'1110 :il: flze:.;so jiRI'iL tO I'
oecasiü" do vôt' n. mil!ll!l. tlefosa ncstu. C:~.>lt,
N1ln c:·eio, Se·. P1·esidente, quo u Sr.D~. fnnl.concio COI'!'Ô:I, q ue,cotllo tlisse, 1110 dbtin-

..,,
,···I.
, h
I'

I
I
I

'

•

SESSÃ? EM

I
I

I
I

I

f --

'

3

DE JULHO Dll

18\>7

9

gue com a sua. nmisn.de, de Jonp;:t d:\ta,vies'c
Foi, entiio, que o Sr. Srnarlor Q. Bocayu·n1
pôr em <lu vida, siqueJ•, o meu caracter, pttm me deu o apa1te qno ficou consignado e m:~is
~uppô1• que ou ÍI)SSO ou tiv~sso sidu jii. tdgum uma voz repno:
dia capaz do negar ou encobrir o rJUe sinto.
«N:i.o :~poiarlo. Da pt•oposi<:ão de V. Ex.
0 SR, ANTONIO AZlilltllDO - Nem creio que resulta pouco mais ou menos uma injul'ia ao
seja essn. a sua i11tençii:o.
acttJal Governador.>>
Foi o qnc S; Ex. <lis>c; mas veja V. Ex.,
0 SR. FRANCISCO l\!ACI!ADO - Nem CU
tambom.
Sr. Presitlcnte, o que ú a m:i. J'é.
Qnt~ndo o Sr. Deputado Amorim Figuoi~a
0 Sa. ANTO:'í!O AZllREllO - Só oli~ poderá
dizia que cn ti.nh:t mntlificado a phrasll que
explict1r.
pro\'Ocou o ap«rtc ref'erirJn, ó exactamente
O Sa. FRANC!SCO :\IAC!!ADO- Sem <lu vitla, s. Ex. quem reproduzindo asse aparte do
certo de que antecipadamente .i'' me c~xterno illustradu Sennrlot·, " faz de um modo que
sobre o facto declaran<lo que S. Ex., me pa- não e :t traducção fiel do qno S. gx, disse;
rece, nunca to ve occasLlo, uma só vez, do porqut>, quando o S1·. Sena<.lnr Q. Bocayuva
pôr em duvida o meu ca.J'ilct.m•.
declaru-«<ia propo,içi'in de V. Ex. resulta
Quanto ao Sr. Marcellino, póde dizer o que po11co ma i~ oH mcn,os UtnfL injuria~-:-~ S!.'.
lhe pu•ocer, certo de que me wio agastar[t, Amorim F1guen•a d1z: «V. Ex. esta !llJUl'l'nii:o me merece imputação ; com elte nunca nn<lo o nctunl Govel'nador do Amazonas.»
entretive reluçõc~,nem particulares nom po·
Ora, Sr. Presidente, V. Ex. comprehende
litic•s.
que lm uma grande differcn~'a entre um e
Perguntarão os meus illustrados collegas, outJ•o modo de express«r.
como é que eu estando no Amazonas, e coNem era de espe1•ar que o illustJ•ado Senhecendo mais ou menos aquelle elcitormlo. nador polo Rio de Janeiro, sempre gentil e
não tenlw relações com o St•. Marcellino?
n.ttencioso, como quem mais o posstL Sllr nest:t
A r.,züo é simples : é que elle nasceu em Casa (apoiados), f'os;e capaz de dizet'-«V. Ex.
Manáos e tem estado constõl.ntnmente em está. injur·i:mdo»; o que disse foi: «dn, propo·
Belém ; por con,cquencin, si elle apparece siçfio rio V. r>x. resulta mais ou mano,, uma
ho,ie representando o Amazonas e como u.m ininl'ia>>, e eu respondi-lhe: mas não est.ou
desses productos instnntaneos que as chuvas afilrmando isto; estou tlizen•lo que os factos
tambem criam. (Riso.)
sCl conc:llena va.m pam chegar• a um resulQuanto ao ponto de dizer que eu havia tado que se tinba em vista.
E tanto eu estava convencido de que a in·
modillca,lo uma resposta que dei u um a.pu.rttJ
que recebi do Sr. Sennrlor pelo !'tio de .Ja- tenção do ex-Governador era essa que havia
neiro, o Sr. Q. Bocayuvot, declaro que é inox· enunciado, que, em honra ao actual Governallor, disse mais adeante:
acto.
~Que brHvementc se veritlcaJ•ia si havia
Pela Pl'Dprin. ~equencia do discurso se vê
que esstL moditlcaçiio não se deu e quo não acertado na escolha ou si se havia enga.
podia de modo alg-um dar-se," menos que não nado.>>
produzisse um disparate, mns este dispamte
Vê V. Ex. que, nestas condições, elle não
não existe.
podia atirar sobre mim proposições que só
Quando eu or:Lva, rorerindo o quo consta v:~ do> factos po,liam ser deduzinus.
sobre a eleição rln actu:tl governador•, o Sr.
Foi o que ~e deu, e o Senado ha de recorSenador Q. Floc:ty uva honrou-me com o se- rlar-se.
guinte aparto :
Sr. Presidente, quem tem acompanhado os
« Niio apoia•lo. Da proposição do V. Ex, uHimos acOJltecimontos Llo E:<tado do Amaresulta, pouco mai~ ou menos, uma injuri« zonas 11!1 de estar hojo convencido de que o
ao actu«l govermt<lor·.»
Sr. Dr. Eduardo Ribeiro rifor,tivamente se
enganou
com o Sr·. Dr. Filct.o Pires Ferreira,
Ao que responrli : <<Si ell•l et•a in,illl'i<trlo, pü!'rltte, comn
já disse, ncss:. occasiii:o o agora
não podia ter molhar occasiüo do qne aquella rimis se contlt•mn.;
S. Ex. não podi:t em conpara defender-se>>.
sciencia acceitar·. como :;c snppunl111 o se
MaiH ll1\onnt.o accrescont•~i,qu!lnto :'t csrolhn di1.io. rJl!O :wccil.nria, o comprum1s~o dn en·
do seu succossor:-ú,·e·vamentc se ""''ificrmi si cl\111 pll!' os netos ela passuda :t<lnlinist.raçiio,
o eX·!JOVernarlor rtcm·tme na cscolfw ou si se pnrq uo. si ha a lgm•m quo tcn ha. desvendutlo
enganou, scl'ldO ai,ula um tanto cedo )>ara a allministl'"í'fio p:1s,:.ua Jl':,m cxpnl·it 1111 .~o!
cmwl!tl'r.
da. vor,J:vlr, mas <le um uwdo que uiio po·le
Eu :tfi!t•mava isto, trazendo os !':1ci;os lig-:1- sr1• I isongnil'U ao ex-g'CWC!'l1aL10J', cí o aetual
tlos para moskll' rt scq ue!tCirt rlclles utú o govcr·uado1· do Arnazou::s.
resultado dosl'jat!o.
·
o Sit. JoAQum SAI\Mé:NTo-Isl.o ó lhcto.
Bnnn!lo V. lf.
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ordem, é o partido da revolta, com todos os
elementos dos quo pPgarum em arma• contra
a Constitui~'iio du Repu!J!ica.
0 SR, ANTONIO AZ8REDO-Niio é SÓ no Parana que se da isso.
0 SR. VICENTE MACHADO-Em toda a parte,
E é a esses indivíduos que se dirige o Presidente rla Republic:t para a. formação do
partirlo que deve garantir o prestigio 'da
autoridade e a autoridat!c t!:1 lei !
O SR. Ar.BERTO GoNÇALVEs-Em bem da
O Sr. Vicente Macbado.- verdade devemos exceptuai' o Sr. Manoel
Sr. Presidente, por pouco tempo occuparei a Cot•rêa de Freitas.
preciosa attenção do Senado. Venho apenas 0 Sa. VICENTE MACHADo-Andou ven~endo
trazer um subsidio para a historia desta bois, protegido por piquetes de revoltosos. Nilo
actualidade.
foi revoltoso comb:~tente, foi revoltoso platoV. Ex. deve ter ouvido dizer por aquelles nico. Sabe V, Ex. que emquanto os nossos
que são os melhores sustentaculos ~o go- heroicos patrícios se batiam denodadamente na
verno do Sr. Prudente de Moraes •••
Lapa, o Sr. Correia de . Freitas olferecia,. ~o r
preços elevadíssimos, a columna em SitiO,
0 SR. ALBERTO GONÇALVES- Os esteios.
bois ; e o Sr. coronel Lacerda, que se acha ~a
0 SR. VICENTJil MACHADO- ... sim, OS es- naquella
sitiad:t, delarava que nao
teios, que este não faz politica, que cogita precisava praça
de
bois
para alimentar os soldados,
serenamente das cousas da Patria, sem enveprecistwa
de
soldados
p!lra defenderem a Reredar pelo caminho tortuoso das questões
publica!
partidarlas,
A contestação a estas affirmações tem appa· 0 SR. B. DE MENDONç,~ SOBRINI!o-Isto é hisrecido tambem, constante e positiva. Ac- t.oria antiga.
cusou-se S. Ex. de intervir na eleição do 0 SR. VICENTE MACHADO-Será para V. Ex.
Presidente da Camara dos Deputados ...
que não conhece a historia da Republica ; é
0 SR. ANTONIO AzrmEDO- E é um facto. uma historia nova para nós que derramamos
o nosso sangue pela Republica e nii_o sei. si
0 SR. SEVERINO VIEIRA-Não apoiado.
V. Ex. seria cupaz de o fazer. Esta e a his0 SR. VICENTE MACHADO-.,,e niio hacomo toria actual !
negar; é facto provadissimo, e neste paiz todo Vou ler o telegra.mma que foi passado
não ha uma pessoa que ignore a intervenção para o meu Estado. Devo dizer desta tri~un~.
de S. Ex. na economia daquella Camara. Sr. Presidente, que o Estado do Parana nao
Mas, perguntara V. Ex., que tem o paiz, se arreceia absolutamente da intervenção do
que tem o senado com todas essas cousas, ou DI'. Prudente de Moraes na sua vida politica.
que filiação podem ter esses factos com aqnillo Ja houve momento em qu•l soubemos deque conduziuá tribuna o humilde orador que fender a autonomia do nosso Estado, e quem
falla agora ao Senado d:t Republica 1 Direi. estava na presitlencia da Republica era o
O Sr. Dr. Prudente de Moraes, arvoi•ado Marechal Floriano Peixoto, que niio era o
em chefe partidario, procura intervir nos Dr. PI•udente de Moraes.
Estados e estiJ- formando pai• tido seu .•.
O Esta•lo não accoitou as candidaturas que
foram do ltarnaraty, e repelliu as indicações
0 SR. SEVERINO VIEIR,\-Novwn omen I
que lhe levavam em nome do Govemo, De0 SR. ANTONIO AZEREDO-E' natural.
fendeu então sua autouomi:t, isto quando um
0 SR. VICENTE MACHADO- .. , e ainda neste co1•po do exercito inteiro lá. operava, e podia
momento atnictivo, em que os olhos de todos haver receio <lo que se proctll'tlôse l'uzer subsos patriotas se voltam pam a solução do tituir a vontarle do eleitorado paranaonse, por
grande pleito que se esta debatendo pelas uma outra. O governo do Paraná, o par~ido
armas nos sertões da Bahia, S. Ex. esquece republicano t!o Páranti protestou energiCaess:ts pequenas cousas, e telegrapha pam os mente contra ess:t tentativa do intervenção
Estados, procurando levantar partido, como e mostrou que sabia zelar os sous direitos.
si elles se arrecei~tsscm da intervenção do Go- 0 SR. B. DE ME:>'DONÇA SOBRI:>"HO-São
vemo o este pudesse furmar p!tl'ticlos ahi.
No meu Est~tt!o, o partido que o apoia Pro· meras doclamaçõt!S do V. Ex.
sirlonto da Reptilllicll, o pat•tit!o que sofroga. 0 Sit. VJCI~N1'E MACHADO- Meras fleclamn.·
e lll'essurosamente concoi'l'Ou ao appollo feito ções siio us do prurido com que V. Ex. apoia
para a formaçiio do chamado partido da o Governo, vint!o com plmtsos banuos o quo
0 SR. ANTONIO AZEREDO-Etn todo O caso,
politicamente estilo de accordo.
0 SR. FRANCrSCO MACHADO - Niío posso
afiançar a V. Ex. que elles politicamente
estejam de a.ccordo ; o que é verdade ó que a
autopsia dos actos rla .administraçiío passada
··
esta sendo feita por elle.
Sr. Pt•esidente, estando preenchido o fim
que me trouxe a ti•ibuua, termino aqui
pedindo desculpa ao Senado por ter mais
uma vez occupado a. sua preciosa attençfLD,
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nnrla significam. Declamações fazem aquelles pobres desvonturn.dos, não tomÓs este apoio,
que estão rodeiando o Governo, que precisam não temos este aconchego doce do Governo.
delle para que este lhes de coroneis de 0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINIIO-Ma.S O
guarda nacional. O Estado do Paraná,, que telegramma. não prova intervenção do Gorepresento, não precisa disto, e não póde, verno na eleição.
portanto, dar-lhe o apoio.
0 SR. VICENTE MACHADO-Não prova 1 Res·
0 SR. B. DE MENDONÇA SomtrNIIO-V. Ex. pondendo ao aparte do honrado Senador,
não apresenta factos.
tenho a satisfação de declarar que essa in0 SR. ANTONIO AzEREDO - Os factos são de tervenção si acaso se désse, serin. ridícula.
hontem.
Niio é com uma me:a. duzia de empregados da.
Alfandega,
caso se quizessem sujeitar a isso,
0 SR, VICENTE MACHADO (diri,IJindo·se ao
Sr. B. de Mendonça Sobrinho) -Garanto ao que obteria tal; e acredito que a parte do benobre Senado!• que o Governo já sabe que nemerito exercito bra.zileiro, de guarnição
ali, ainda não se transformou em espoleta
V. Ex. o está defendendo.
do Sr. Dr. Prudenie de Moraes, para indicar
0 SR. GONÇALVES FERREm,~- Si ha direito quaes devam ser os Senado1•es da Republica !
para accus:w, tambem ha direito para de:
O SR. B. DE ME:SDONQA SonmNuo dá um
fender.
aparte.
0 SR. VICENTE M,~CIIADO-Mas não ha di·
rei to para se estar interrompendo o orador 0 S!t. VICENTE MACHADO- V. Ex. não
está, me incommodando, estou apenas o apre·
com phrases vagas.
Sr. Presidente, lastimo que as minhas ciando e trago sómente no conhecimento do
observações estejam provocando tanto baru- Senado um documento que servirá de subsilho. Vou ler o telegramma a que mo referi; dio para a historia.
e o que desejo, como disse, e trazer um subsi· Isto por uma razão muito simples, Sr.Presidente; todos os dias, todos aquelles que
di o para a historia desta actualidade.
E. antes, observarei que elle se refere a apoiam o principio da autoridade estão afilr·
UEJ ou~ro que não chegou l:í. (cousa notavel}, mando que o Governo não se mette nestas
nao se1 como os telegrammas do Presidente cousas,que o Governo não faz politica, quando
da Republicii. não chegam ao seu destino ! nós afilrmamos e temos provado que o PreE~ uma accusação que S. Ex. f:t~ á Reparti- sidente da Republica despiu a tunica incon·
çao rios Telegraplio:>, que alias esLá. como sutil rlaquelle elevado cargo para se arvorar
todas as repartições publicas,debaixo de suas em chefe do partido, em chefe de corrilho,
em chefe de facção. (Muito bem.)
ordens.
Eis o telegramma:
O Sr, Virgilio Damazlo Peco
« Constando-me não recebestes minha. resposta. vosso telcgramma, apresso-me reite- a palavra pela ordem.
rar-vos cordiaes agradecimentos vosso apoio O Sr. Presidente-Tem a. palavra
e do partido democrata ao Governo, na Iu ta pela
orclem o Sr. Vil•gilio Damazio.
p~ra manter respeito lei e prestigio autoridade.»
O Sr. VirgUlo Damazlo-Sr.
0 SR. ALBERTO GONÇALVES -Está assi- P1•esidente. não tenho a honra de pertencer a
gnarlo 1
nenhuma das f1·acções em que está subdivi0 SR. Vrcr~NTE MACHADO - Está, assignudo dido o autigo Po~rtido Republicano Federal.
pelo Sr. Prudente de Moraes.
0 SR. ANTONIO AZER8DO-Não é tão antigo
0 SR. ALBERTO GONÇALVES- E' um f.tcto assim. (Cruomn-se otttros apartes.)
tla historin. antiga ?
0 SR. VIRGILtO DA!I!AZIO- Pertenço, ao
0 SR. B. DE MENDONÇA SODRINIIO - Como Partido Democrata Federal, que foi instai·
cheg-ou este telegramma ás miios do V. Ex. ? lado aqui neste recinto no dia 15 de dezem0 SR. VicENTE MAOIIADO-EU conto. V. Ex. bro de 1895.
pergunto com bons modos, assim, que eu Na qualidade de membros da Commiasão
digo logo. O telegr'amma foi passado ao Sr. Ma- Executiva deste partido, recebemos eu e o
noel Corrrlll. do Freitas, um republicano nr· meu digno collega Marechal Almeida Bardm'osn que, desejoso u~ mostrar ao Estado do roto um telegt•a.nima, que o Jornal do ComParanit que nos te momento tem :w sou lado mercio publicou expedido pelo Sr. Corrêa de
o bra~o Jbrto do Presidente da Republica, ao Freitas, do Paraná, cm que pddia·nos declamesmo tempo que lançava :t apresentar:ão do rassomo~ ao Pt·osi,lonto da !{epublica que o
um:. candidatur:t senatorial, tratou Jog-o de partillo, de cujo directoria ello fazia p11rtc,
public;u· o tulo!(ro.mmll, pitl'll mostrar que o estava ao lado do Presidente da Republica,
Governo ostú. com ollo; cmquanto nós outros, afim de prestigiar a sua autoridade ...
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---------·------------------O SR. AT,BERTO Gor>çAT.Vt(S - Como c'bwe mesmo 5cnto-sc bem e fo!'te, apoiado pela
ao latiu de Liumercimlo Saraiva. (lia Ollti"O.< opiniiio pnulica e pelas clas;e.:; arma,Jas. »
apartes.)
O Slt. Joio CoRoEmo-:.Ias, ag-ur·a. niio tUsso
0 SR. VmGILIO DAMAZIO-Pordoc,mo... afim isso : Jogo est.iL J'raco.
de prestigi:tl' a sua autnridaur, afim de com
O SR. Vmau.ro DAMAZJ0-0 facto ci oste ;
elle colloborar para o credito da· Republica e e [L tt·adiçiío eutr.~ nós : p:tSSi1·SC i10 PJ•esi.
a estabilidarle da Com.tituiçilo.
dente da Republicn. um telegramma sobro
Pois bem; o tclegramma q1w acaba do mos materia que tem que ver com cousa de in.:.
trar o nobre Senador e, evidentnmcntn, " re- teresso puhlieo om responder a es.'e telesposta do Pr·cHidcntc d:t Repnblica, ilizl·n
gramma, ello, o PJ•rsidcnte da t:epnlliicn., não
que ngrudeco, c. nest,e ~r;ntido. repetindo os do>co nem sóbe ; f,,z sirnplesmr•nte nm acto
termos cm que é concubido o telcg-ramma elo rle cortezia (riJwi•,tlos), que deve set' levado n.
Sr. Corrêa. de Freitas.
bem por todos.
Delle se póde inl'et•ir simple>mrnto qnc o O SR. Sc:vERIIiO Vnmu-Apoi:1t1u ; é o q uo
Presidente dtt Repuhlien. contiuim a. pr,t.ica estit ahi.
tradicional en tt·e nós, ele rcspondct• aos telu·
O Sn. Vmawo DA:IIAZIO - E' o que está
grammas de l'olicit:L\'~·o c ai.lhc,rr.o. mais on
menos políticos, procedentes t:e todos os Es· nessa tclcgl'alllma. : cort •zi:1 e correc\::io.
Mus, subindo :'t t.ribunn, o noi.re Senador,
tados da HcpulJlica.
nos vr,iu denunciar um fhcto ~ue ponho em
O SR ..JoÃo Corwtm:o- Ello re~pondcu no duvida.. Disse-nos qun no tempo om que goAraujo, de S. Paulo, um vag:tbuntlo.
vm•n:tva. a l~epu ullca o i ncl vto" 1larcchal de
0 SR. VIRGILJO DAMAZIO-E' a'sim, por Ferro, ti. r:uj 1. memor'i:t ainda: ha dias toda a
excmplo, quc no tempo cm que o Sr. Pru- Na~:il•> manifestou ar. provns de rocut•daçiio,
dente de Mom.es ora sustentado em br·aços. n.s ma is solem nos, fui[](, lt.am<LI":tty remottida
em um ttnuor, como um santo, como um:. uma li,;t~ <lo cundid:ttos que se quet·inrn imdivindade, pelo nobre Senador ...
JIÜt' ao Pamn:'t, e que, IIIL phraso du nobre
0 SR. VICE:>/TE MACHADO-Por mim, niio. Seaador, foram com o pó repellido3.
O SR. Aw~RTO GoNÇALVEs-E c.i o facto.
0 SR. VIRG!LJO DAMAZIO- ... C por t.otlos
os membros do Partillo Republicnuo Federal.
0 SR. V!CicNT~ MACIIADO -V. Ex. quer me
0 SR. ALBERTO Go:o;çALY~S-~UllCll. se paz intrigar• COI H a memoria do Marechal?
em anrlor o sr. Prudente de Moraes.
0 SR. VJRGJLIO DHIAZIO- Sim, <~O certo
0 SR. VIC!~:<:m MACIIAno-Sómente fbi cst:1 V. Ex. mal infi.Jrm:ulo ; acho ~uci em
posto em nn• 1ot•, ·quandu ello nassfJu tmra os lodo o caso não undou bem :wis:tdo, tPazendo
par:t censurar urn pl'oce~limento que S. Ex.
Estados o telegramma do CluiJ "Mtlilur.
disvirtua, do act.ual Presidente da Republica.,
0 SR. VltlG!Lto DAMAZW-Ah! quanilo '' denunci:t de prueediin•·nto i;:u:Ll ou peiur,
passou aos Estados esse telegramma ..•
porque disse teJ•om havido caudi,lato' impo~·
0 SR. VICENTg 11-LICUADo-Ahi e!le se tos por 1t11maraty no tmn podo ~laroeha.l Fiopropoz ser secretut•io do Club Militar.
ri ano.
S. Ex., pois, em vez de uma accusação tli·
0 SR. SEVImiNO VIEIRA-E V. E!. o ap·
:w actua.! Presidente !ln. Republica, não
rigid:t
pltludm pot• se tet• proposto ser secretario do
rei:
mais
tlo que uum ceu,ma posthuma a
Club ~Iilitat•?
.
• um nomo que toda. a. Republica, e to1lo~ os
O_ SR. VJCENT.E ~ACIIADO--:;-Senlt. que. a~~~ pu.tr·iotus liojo aureolam c~m um:t quasi ado·
tort~ade do P1esuleJ1te da ~-epullltc:t ttveo>e rar,,:"w; tal c:omo rm G1•ocm anttga, os grau·
desculo a c~sa man1fcstaçuu do ft·aqueZIL.I de~ liOI[l(ntc< que so t.inhltln olrwado no con·
(Ci'u~am-sc au11·os apw·tcs.)
cL'itopuiJlico muitoa,·it!HL do ui1·ol commum
O Srt. PrtE,IDI~IiTE-Aitett\:i'io.
:'t liillil:tllidatlu ]HtSSlLI':un à categoria tlu se·
...:.
O Sr:. VmGILIO DA~I.\ZIO-Dos Esl,n.1!ns p:w· mi·llBlJ::ie
l'ortunto,
Sr. Pro3i•1ente, mn resumo. o
tiram 11r~su. oce:1~iã.o wlngra.mttlll.S 1le n.dltesllO tro logra llllllll apreso
r! o pelo nobre Scnadot•
a S. Ex., alllrmnnJo-llte a eoll:tllorar:iio tln e O tllll.iS lllltUrn.J, :1Otu.lUa
iR COt't'CCtO, O maiS
todos os ltonR pat.riolnH, aílm r!c nullifieut·ILm· Iouv:Lvol Hign:Ll de c~o1•iozia,
quo so porliu. 1!11r
se os csf'ot·çns que se diziam t.ontarlos em pur p11rl.c do pritul'iro magi,;tr:tdo
i\a Nação.
1. vor tl:L J'e:..taurar:~o monat·chica. Poi' hcrn;
0 Stt, VICI·!N'l'l•! ~L\Cit.\llll ilit lllll ararto.
dotdre osse~ tclr·~·t•nmnms, Jllll' exemplo, al() Slt. VtHGILIO DA~lAZIIl-l~'t:'t o llllhi'O Sü·
guns houvn pas"Hlos dn Hnhin., lllll "'" q1t:H•;;
cu tin' a iloill'iL tlo eom tlllt.J•us n~sig'!J:~r·. :\ na;\,,· n. l<li!aJ• em l't"·olto.'OS. tnas clist.inga
rcspo:;ta dizia,: « O Pt•esi<lonto da 1\t·lmldica l'tnullo.~ns d(•sln. ou daqtwlla da.t:t.
E' ou n~,o revoltoso '"luellú que, vcstinrlo
ngr:11leco o tloclnm quo JlOl' Ol'a n~.o hu nacos·
:>irlurle do meu ida nenhuma oxeopcon ittl, o uumlitrtlit,tcnht\ desobedecido positivamente,
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e en~ corpo com poucos ou muitos comprtnl~elros :t ort!em rlo Govot•no, qu:tl~ncr que
SOJ!l. olla, do sen superior llioritrchico '! •••
O S11. SIWEl\l:-lo Vmnu -V. D:x:. me pormitte um ap11rto ?
0 S!t. VIHGI!,!O DA,!.\.ZIO-Pois nlío.
0 SI~. SEVERINO Vmnu-11 ri pre~ÍSO frisar
e>te ponto : quo 1111 ge1·nçiln act.u11l só nilo
siio revolt,osos ~~s mon:u·ch ist:1s, q no so conservam ÍICJs tts suas i<i(m:;, porque todos
a.qtl.fllies que adllerJmm á Republica o os
tt'Jl.lmphautcs de 15 tlo novembro silo revol·
toros. (Cra.::am-s" atrtl"os apartes,)
O SR. VmGJL!O DA,L\ZJO-Pergunto: si nos
ultimas. dias de maio ... ( Contint1am os apartes, que mtel'i"O>n)Jcm o omrlor,)

I

:_;.

0 SR. PRESIDEN'rE- Attençi\o ! Quem tem
a palavra e o sr. Virgílio Damazio.
0 Sn.. VIRGILIO D,U!A.Z!O - Continuanrlo
pergunto : ;:i nos ultimo., dias de mn.io:
quando praçns rlo pret, inferiores e otflcin.es
da Escoltt Milit~tr receberam ordens rlo supe·
rio r o recnsn.rn.m-se peremptoriamente n. Cllmpril·as, obrigando o Governo a m:1nrln.r forçn.
ar~at!n. e municiat!a,p:tl'D. empregm• todos os
meiOs afim do chamai-os n.o cumprimento da
lei; si, om .vez t!e se t!a1' o quo so deu, em
vez t!e u.br1r-se o portü.o, e de vir• um parla.
ment1tr1o rla pn.rte elos que se linha1u recu,at!o n. cum~r1r <1 ort!em, e, voltlLnrl" com
moias palu. Vrlt~ f:t;~m•. com que os moços puzeR~om do pn.r•tu as suas inten~'ões e se entre·
gassem; si, cm vez <listo, tivesse l111vido resiste~cia~ isto ó, tivo;se continuado aqnillo
que ,Ju. tmha começado, que nome do.ri11 o
nobre Senador aqnelles que, soldados, se ti·
nhn.m recusn.<lo a. cumprir a or·dcm de g,ms
supel'iot'<'S, dentt•o do um11 qnasi p1•açn. de
guorrn., como é :1 E;col:t ~lilitnr ? !'mm ou
não revoltosos ? (N<io a11oia,los. Os S1·s. Vi·
centc Jlfaclrado, Joartnim Pcmambuco c iln·
tonio :l:;e>·erlo 1l1ío apm·t"s.)

A llisto1'i11 t!e 15 de novembro a que SrJ l'Cf<Jl'OIII os nobt•es Son:tdores rtinda nii.o ~o l'oz
completa; qn:tndo sn lizol' completa, ha t!e
srtber-so quo lmvia no p:tiz, a.ctiv<~dJt nos ultimas tempos a propi\g:~nrla I'Cpublien.nn., ni\o
só Jeita polos civis, entro os qJmo.; figurava
om primeir:t planrt C.';to fJ no ~;sr.:·,, llit rm,si·
tlencitt dtt Republica, assim como o Sr. G<!·
ncrttl Glicm•io, que eur.:"iu uiio OI'D. mais que o
chol'c t!n. PI'O[l:tgaud:t Glll Cillllpina~ e um dos
mais pl'csr.ig-iosos (aJ1oiadas) ; l1n.via tambcm
Silv:t .Jarrlim, Quintino Bocayuvn. e mnitos
outros; como taJubem do lado rln:; rnilitil.I'OS
havi:t l!enja111in Cor1sr.anr., os ollleiaos qun,i
lutlo~

da:-; üõico(as tlo guel'I':.L o mai...; aJ·ruus

out1·os 111 i1i Lul'CS.
"
No,·so I.OIIIJl' <'Slcs r>J':tlll na vcr.l:t•.lo l'ovolucionnrios porem torlu:; o:; umi~, isto ü,
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nqnelles que entramm no seg1•cdo dn. cousn.
dopoi.:; uelln.resolvitl:t c om exe<JIIç,fío, aquellcs que ar.ccit:trum, civis e milita1·es, ern.m,
nllo revolucionarias, maR apenas revoltosos;
pois o quo pretendiam fazer niio ora uma
rovoluçlio, niio tinham pot• fim lançn.r por
terr.L iustitui<;ücs : trabalhavam para fazer
uma sal,lanhwla, pormittam·mo a expt•essiio,
it semelhanç:.\ d:1 que tez em Portugn.l o
duque lh S:1ltl•nh~t (apoiados e nao apoiados,)
A histot·ia lm Lle ~o fazer. e ver-so·ha ·
en t.iio que ao lado <la. revoluçü.o, afinn.l vencedora., hn.via u simples revoltn., que depois
se uniu e confundiu com u. primeirn., flt•man<lo-se tu<1o allnal om 15 cio novembro comn
procln.maçii.o da Republica.
E, depois, ó o nobre Senador, juristn.,
membro du Comrnissii.o de Constituição do
Senado, que sabo que niio só estn. corpomr;;i,o, como n. Carnar;t dos Deputados, o CongJ•esso, emllm,jú, llit fórrna. do t!ireito,ln.nçou
o veu tio esq uecimcnto publico sobre todos
aquelles lil.ctos, é o nobre Senador, repito,
quem a toda hom estii. aqrü a relembrar a.
péchn. de l'evoltosos.
O 8R. VLCENTE MACHADO dit um aparte.
0 SR. VIRG!L!O DAMAZIO-Amigos dn. legn.lidade n:tquelle tempo ?
0 Slt. VICENTE MACIL\DO-El!es forn.m revoltosos; e o que disse em uparte.
0 SR. VIRGIT,!O DAM.~Z!O- Pergunto ainda
n. V. F.x.: qmuulo ao 23 de novembro se"uiu-se
aquolla leva de broqueis em todos rs E~stados
em :tlgun:; lll:tHil'estadiL desde lOgO, :t24, COlllO
m Ballin., e em outros nté janeiro, de que
!D.do esta va a legnlit!ade?
Isto é um nom~ muito vago, nem se póde
rlctinir. Nlio lm legn.li,;tr\s nem revoltosos:
lia lwmens que, pensando bom ou pensando
erradamente, cstivorn.m u.o lado da Patria,
colloc:tnllO·<L cm pl'imoil''' plano e n. Republica abmç:1d:t com clla; outros 1!11 que t11m·
liem pmsucm o ;;enLimento da Patrin., mas
consttustruwiado com u d1t monarchin., sii.o os
nosgos al!VCI'Sttt•ios u:\turuos, níio ~íia só revoltosos, silo inimigos rl:t Rcpnblic:t.
lls primeiros. qur.r orra,ndo, q no r estando
com :1 verdade, ''m um momo<1to ou em
our.ro, pode:n tm• estar lo contm nós; passados,
po1·ém,. <'St8s mo1r~entus siio ir·mão~ que se
tran><VJa'L'lllll out1• orn., pertencem tt mesmiL
lil.mili:t; e, um:t vez que, atri logu.lmcnte, lbi
litnçmlo sobt•e os l':tctos om que so envolver11m o vóo do esquecimento, uilo ri licito a
nin;.:uom J'olembrar este,; 1iwtos que nós
pl'iueipalruonte, co1uo homens publieos o lug-i>h.tdu!'l1S, l.;tuto CJIIitlli.O COIIIU IIIOIIlbl'OS r]D.
uw:;m:t l'lwlilia, dei'CIIliiS c11nt.ribuir p:tru. que
~ejalll pu r um:t vez ul vir lados.
Touho concltli<lo. (Júri/o bum.)
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Prelilldente-Ninguem mais
SI ,

Azeredo, Generoso Ponce, Alberto Gonçalves,
Vicente Machado, Esteves Junior, Gustavo
Richard, Pinheiro Machado, Julio Frota e
Ramiro Barcellos (43).
Deixam de comparecer, com causa participada, os Srs: José Bernardo, Raulir.o Horn,
Justo Chermont, Almino Alfonso, Rosa e
Silva, Coelho e Campos, Leandro Maciel, Feliciano Penna, Gonçalves Chaves, Fernando
Levanta-se a sessiio a 1 1/2 hora da tarde. Lobo e Aquilino do Amaral e sem ella, os
Srs. : Pedro Velho, Ruy Barbosa e Porciuncula (14).
E' lida, posta em discussão e sem debate
approvada a acta da sessão anterior.
42" SESSÃO EM 5 DE JULHO DE 1897
O 1' SECRETARIO dá conta do seguinte
Presidencia rio Sr. Manoel Victorino
EXPEDIENTE
Ao meio àia, abre-se a sessão, estando pre·
Officio do L' secretario da Camara dos Depusentes os Srs. Senadores Manoel de Queiroz,
J. Catunda., Joaquim Sarmento, Francisco tados, de 3 do corrente mez, remettendo a.
Machado, Manoel Barata, Benedicto Leite, ~p~~
Gomes de Castro, Nogueil•a Paranaguá, Pires
Proposiç<io
Ferreira, Cruz, João Cordeiro, Alvaro Machado, Abdon Milanez, Almeida Barreto,
N. 8 DE 1897
Gonçalves Ferreira, Joaquim Pernambuco,
B. de Mendonça Sobrinho, Rego Mello, Leite
O Congresso Nacional decreta :
e Oiticica, Rosa Junim•, Severino Vieira, VirArt. I." Alóm dos casos previstos na lei
gilio Damazio, Henrique Coutinho, Eugenio n. 260, de I de dezembro de 1841, haverá re·
Amorim, Domingos Vicente, Q. Bocayuva, forma voluntaria ou compulsaria para os
Thomaz Deltlno, Lopes Troviio, E. Wantlen- officiaes das classes annrJxas da Armada, fi.
kolk, Paula Souza, Moracs BtLrros, Caindo, cando as idades o gratitlcações addicionacs
Leopoldo de Bulhües, Joaquim de Sousa, A. reguladas pelas tabellas seguintes
pedindo a palavra, vou levantar a sessiio,
reite1•ando o pedido que já fiz nos membros
das diversas Commissües pa1•a activarem os
trabalhos que estão affectos ás mesmas Commissões, e designando para ordem do dia da.
seguiu te sessão:
Trabalhos de Com missões.
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I - Reforma compulsaria po Corpo de Sa.ude e Pharmaceuticos

!

..-.><
~
s....

LIMITES
DAS IDADES

I
~

<'lo

POSTO

"'

·;::
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·~
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TEMPO DE SERVIÇO

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o

65

~<

8

o

59
57
55
50
45
57
55
53
50
45

-68

o o
1-<l "'
OoO

p,

f:l

t,)

Inspector de saude naval, co~t~a-almirante
Cirurgião de I" classe, cap1tao de mar e
guerra . ............... , ...............
ch·ur•giüo de 2" classe, capit~o de fragata.
ch•urgiiio de 3• classe, cap1 tua-tenente .••
cirurgiiio de 4• classe, I• tenente ••..••..
cirurgiiio de 5• classe, 2" tenente ........
choJe de pharmncia, cttpitiio d~ ~ragata ...
p harmaceutico do I" classo, capJtao·tenento
p harmaceutico de 2" classe, 1" tenente .•..
p harmaceutico do il" classe, 2" tenente .....
p harmaceutico de 4n classe, guarda marinlht ............. .

~s

..-.

'\

,. I

~

-"
Por auno que exceder de 30

64
62 ~ Po1• anno que exceder de 25
60
55
50 ( Por anuo que exceder de 25
64
62
60 !Por nnno que exceder do 25
55
( Por anuo que exceder de 25
50

160$
120$
80.$
120$
80$
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II- Raformr:(compulsoria do Corpo de Fazenda

...

~

LIMITES
DAS JD,\DES
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o
~

o

s
AO
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o

d

·c

POSTO

~~

o o

TEMPO DE SERVIÇO

·~"'
000

-.,."

..,
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.:

~"

<~

"

o

El

E-<

...r;:
~

8

~

o

-

Commissario :::arai, capitão de mar e guerra
Commissario de 111 classe, capitão de fi•agatu
Commissario de 2" classe, capitão-tenente ..

()

Commissario de 3 • classe, i' tenente ....•.
Commissario do 4" classe, 2" tenente •.•....
Commissario de 5" classe. guarda-marinhrt.

55
50
45

~~·

n:

66
64 {Por anno que exceder de 25
62

t20$

60
55

80$

~Por anuo que exceder d

50

III-Reforma compulsoria do Corpo de Machinistas Navaes

.I

~

LIMITES
DAS IDADES

z

o

s

~o

POSTOS

.~

...o

d

·c

-"""'

,g

'11

c

~"

-

<~
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'<$.o
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TEMPO DE SERVIÇO

r;:

El

i;:

8

~

~

-

-"

Engenheiro~machinista,

}

capitão t.!e mar e
guerra . ............................... 50
Machinista de I" classe, capitão de fragata. 57
Machinista <lo 2·' clas~o. capitão-cenente ..• ' 55
Machinista de :3" classe, l" tenente ...•.... 5:3
Machinisl<1 de 4" classe, ~"tenente .....•.. 50
45
Ajudante-machinist~. gun.rda marinha ••.•
Su IJ·ajudanto, s11rgento-o.jurlante .......... 40

64

62
60
58
55
50
45

Por anno que exceder de 25
[demO
[demo
Idem .•......•••••...•.....
Idem . .......... , ..........
o O I O 0 O O 0 • t 0 O I 0 I 0 I 0 O I

I

o o 0 O o I I t I o o O O t I O I O O O 0

ldem .......... ............
Idem ..•...... , .......•.. ·.

120$
120$
120$
80$
80$
80$
80$

Art. 2•. Revogam~so as disposiçues em contrario
Camara dos Deputados, 3 do .iullio do !801.-Arthtw Casar Rios, Presidente. - Carlos
Attgusto Valente Nomes, sorvimlo do l" Secret[lrio.- Josd Alvares .Rubillo, servindo de
2 Secretario.- A' CommissiLo do Mttrinlltl o Guerra.
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03 motivo., que acnnselhn.m n. nü.o appro~
var;Cio uns tre; emend11s :·e,ieitadus pela Cu~
mara dos Dt•pu t:v1os silo de to• la a relcvuncia.
Assim Ql!IJ;- a emenda additiva do Se·
nado ao :ll't. i" "st:tbelece o direito do reei·
procid:ule inconciliavel com as noções fundamoutncs do direito civil. A distincçiio entre
estrangeiros e nacionaes tem larga appliünç:i.o no •lominio do direito publico; mas, perante o direito privado, siio odiosas as restrieçües. npoiada.s em tal fundamento, que
atrocto.m as condições de cxistencia essenciaes
ao t:ommn. A p:·opriedadc, escreve um no·
to.vel ,iuriscon,mlto, niio muda de natureza
por ser· <iistioct:t a mater·ia e :1 origem dos
prorluctos, a que se applic:t.
De nn1is, ~>emellmntes restricções infringi·
!'iam, 110 menos om par·te, um prinr''lio cons·
titucionnl, dc:<do que os autot•es A •q·,,ngeiros
residissem no Brazit.
A Constituição assegur11., pOl' igual, a brazi·
leiros e estrangeiros residentes Iio Brnzil a
inviolabilida:\c dos direitos concernentes tL
IibCJ'dado, :i. segurança individual e :i. pro~
prie·lade.
A emenda supprcssiva tlo art. II nüo parece igualmente :1Cceitavel.
Este artigo nllo reconhece o anonymato,
prohibido pela Constituiçiio, pelo contrario
PATtECrm N. :i~- DE 1807
con su. ~ rn. o prece i to constitucional attribuindo ao editor a autot•in. rlo obm cscripta
A Commissüo de .Justiça c Lr~i;t.o.~üo exa· por autor niio conhecido ou assignada po1•.
minou attr.nt:tnwnto as ••mcrlflas do Senad" pseudoni mu. Uma. vez, p:n·ém, conhecido o
i1 proposi~iio d:t Camn.r.t do; Deput:~Llos qu(j autor e do justiça que a elle caibam, desde
rcgul:t os direitos autor :l's c quo !íJJ'<tnl re- esm d11t:1. as vanta::rens do se11 trabalbo.
geitadas pela uJesma Cnmat•a.
Pensa ét Commissiio que tambern deve ser
Siio as seguintes: '' ~tdt!itiv:t 110 nrt. 1° ,J:t nnmtiúo o art. 13 d::, proposição, rejeitada a
proposiçiio: :1 suppressiva rco art. 11: a emenda respectiv11 do Senu.do.
sullstitutiva no al't. 13 : a supprHssiva no· As producr;ões da intelligencb, no domínio
art. 21 : a suppressiva ao art. ~2: a :;ubsli- das scJenci11s, das ld;l.ras e das artes interes·
tutiva ao art. 23: u. suppr·c;siva ao art: :213: sam vivamente à Nação, a cujo cargo estão
c as supprc,sivns nos art;. ':!i, 2R e 29.
os institutos superiores de instrucc,:iio; é a.
O estudo d 1 Comll!iss:i.o r-ircunsct'el·e-so ás Naçfi.o que represent<t os pt'ogressos o as con·
emendas re,jeit:11lns pul:t C:t!Jl'<ra, e por i;::;o quistas nessa larga espllem úa actividade
não lhe é pormittido nssig-H:tlaJ• orni>súos que humuna.
se nnt1tlll nu proposkã", à qllid escapam reO arcl!ivo da metropo!o fetloro.l deve, por·
laçúes jurillica::;, '1 ue de !"i va:u !la prupricdaue tal! to, cou ter ns prod ucçüoslitteraria.s, scien·
intelledual.
titleas e artísticas de :tl!toJ•es nacionaes ou
Com a CJ'ílica sobro a pJ'oposiçii,o assim estmng-eiros, dcsllo que tenham curso no
lirnitadlt, a CO!llliiÍSsiLo p:t,sa :. ernittir• ro,;u. pa.i<~.
mid11monte u seu p:t:•eceJ'.
Est:t providenci:t não impe1lo que os Es·
l(ntcnde a CoJnmb:;iio q110 dcve1n sGJ' m:Lll· t1ulos, concllr't'eutemeute, cxij:tm o deposito
tid:~s pelo Scna1lo as OllWUt.lu; J't~jeitadlt,; pela nos seus arcl1ivos de obras pruuuzid:ts ou que
Cnm::ra dos Deput!luos, excep~iio J"cit.a •lJ<s so propaguem nos respocti vos territorios.
seguintes que; IIJo p:~reco ui"io merecerem a A clisposiçiio elo n. ::J do art. 22 ó de amapjll'OVar:ão :lo Senado: -a ~liWtHl:t IUitlit.iva plitudo absoluta., cll'scon!Jrce direitos quo sii.o
no a.J't. 1": -· 11 sll[!Jll'CS.;iva ao :u·t. 11; a irJ'PCIIS:.tvds :i. Unillu, uo Estado e no Muni·
sultstiLUt.ivn. ao aJ·t. 1:l :c colloclltl:t :1 Cum· cipio pa.ra n. ]1rioridade rht publieuçiio dos
IIJissii.o outl'o o uppi'OI'Jll' a C:JJII'll'b ~liJlJil'''S· ltdos o/llci:t· s.
:-;iva ao n.t't. ~:~ 11. :~, 11ll o di~po . . jtivo do;-;Le
A tnah acer•t:td:t so!u(.~i'i,o seria n. que con ..
JL :~. I'Ste o UCJilell::. dutlcioutes, upiua [lclu. R:tgr;t o :wt. 571 do Cot!ig-o civil portuguez,
Hpprov:~r,,iio da cmenua.
q uo per· mi to 1i I'I'UIIlO!l te 11 pu blica~'iio in togt•al

Noventa o nove n.uthrnticas tia cloiçiio ~e
n:ttnrinl tt CjUO m Jll'OC,P.tle:t no E.st.:tdo de
S. P:tulo, no dia :2G do mez tlndo.-A' Commissllo do Constitui~llo o Poderes.
Telegro.mma cxpcrliflo rle Helcm em •I do
corrente moz, assim concebido:
Presidente do S0nado For1eral-N~o obstante
ter sido inspirn,.lo rigoJ'O;os principias mo·
ro.lidade o respeito ú lei acto desiguando 23
jnlho rr.a.lizal'~sc eleiçiio sonatorinl. vaga
existente representação deste Estado. re~
solvi, tendo cm vista reclnmações t'eitas ti'i~
buna Sen1tclo e poncloraçües trazi1las por
outro modo conhecimento governo, p:·orog:tr
prazo mnrca.úo, designando dia. 4 r1c sotcrn·
bro, maximo ela [;i, pcnsamHnto Pmpen!Jo
governo Estado assegurar diJferento;; pu.r~
cialidadfS livre accesso urnas, pcrmittinrlo·
liles ngir, probabilid:t~1e exito o l'acultanrlo~
lhes todos meios acções. Peço communiqueis
Senarlo, agnardan;lo cópia ser-vos-ha enviada
por·t:rrin. adiamento. Saud·nçõo~. l\!anáos, 2\J
jullw. -Filcto Pi1·cs FcJ·1·eim, governador.Inteirado.
0 SR. 3• SECRETARIO, servindo do 2", lê O
vai a imprimir para cntr;ll' na o.rtlcm tios
tralJalhos, o s•;guin te
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dos act0s offieiacs, si jiL tiverem sido publi·
cn•los pelo Govel'no.
To I:· via as disposições do a1•t. 342 e do
p!lragt•apho unico do art, 344 do Codigo
Pen11l oJferncem melhor soluç~o que 11 proposiçii.u, salvando ~s direitos do Estaria~ permittmllo aos parttculare~ a puhl1ca~ao dos
actos do Poder Legislativo e Executivo ,da
União e dos Eswlos, nos limites do referido
p11ragrapho unico. E', pois, preferível a
emenda do Sr.nado.
As rlemais emend11s rejeitadas pela Camara
trazem no texto plena ,justificação ou são
corollarios de out1•a de conveniencia demonstrada.
Assim, pnnsa a Com missão que nii.o devem
ser appruvadas as emendas do Senado: a
additiva ao art. 1", a suppressiva ao art .. II
e a. subst.it.utiva o.o art. 13, sendo, porem,
mantidas torlns as mais,q ue foram rejei tadus
pela Camar:t dos Deputados.
Sala das Commissões, 3 de julho de 1891.Gonçalvcs Chrwes, relator.- J. Joaquim de
Sou:a.

ORDEM DO DIA
TRABALHOS DE CO)IMISSÕES
O Sr. PI•e>oidente-A ordem do dia
consta. de trabalhos de commissões. Darei a
pata.vra aos ::irs. Sena1lores que a queiram
para assumptos de expediente.
O §l". Leite e Oiticica-Em urna
das sessõe8 P'Issadas, discutindo um projecto
de lei, ti ve ucca.sião de alludir a uma lei do
con"res.o do meu Estádo, lei quo violava
tra;camente a constituição, taxando a importaÇão, criando situaçfto difficrlima pam a
Republica, utna noV1\ phase de invasii.o de attriuu iç<,es da Uniüo e isto sem que o Gü·
veruo ~'eder~l julgue opportuno e conveni·
ente conter.
O commercio da capital do meu Estaria havia se l'euniilo, dirigiudo·so em commissiio,
que1· ao GovoJ•nat!or que deixava a arlministraçiio, quer ao que assumitt o Governo, pe·
tlindo·lhes o r·atu '\ lei do orçamento do Est11dü
em que vinbu. aqnella rlisposiçii.o.
Naquella occusiii.o, J'ni contestado pelo meu
hont•auv collog:t de l'epresentuçü.o e niio in·
sisti na discu,;iio por n~.o ter ainrla o texto
tia lei, tal qual 1.iulm sido dem•etada.
Recebi o at·tigo da alluuidtL lei e verifiquei
quanta rm:ií.o riw assistia <lffi levantat• ossa
<li~cussiio di:tnte da intlifi'orença do Governo
qtw uadil lu,z, quo proviuoncta. alguma tom11,
o]llll<fJUOI' fJW'' St',I:Lill a~ IUVeStlllllS lntta,; pelos
Coug-re;:;so~

o ~o vornadores h C0 11St'l tuiçil.o

dera!.
.Sun:~

tio

V. U
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O SR. JoÃo CoRDEIRo-Pernambuco tarobem está criando um destes impostos.
0 SR. LEITE E 011'1CIC,~-Tive rasüo, em
discutir naquelle momento corno tenho agora,
pois o a1•tigo da lei a que me refiro envolve
ponto grave para a. situaçiío economica do
meu Esta·lo, para o desenvolvimento de suas
forças, de sua riquez;t e tambem para as re·
lações dos Estailos com a Uniii.o, e a existencia.
da. fBderaçiio bra.zileira, o exemplo póde ser
imit11do por outr·os Estados, corno o das Ala·
goas imitou ode Pernambuco na emissão das
cllilmadas apolices de pequeno valor.
o SR. JoÃo CoRoEm.J-Na minha terra são
chamados borós,
0 SR. LEITE E 0ITIIJIOA-Neste Sdntido,
mandarei um requerimento de informações,
embora nutra. a. convicção, já externada.
nesta tribuna de que nada obterei, pois o
programma do Governn é, a~tualmente, fazer
só e só politica de pessôas e quanto á tlnan·
ças arranjar dinheil•o, seja como fôr,paraacudir aos apuros do momento, esquecendo-se
do estado a que se acha reduzido este pobre
paiz.
0 SR. JOÃO CORDEIRO-Acaba de fazer O
contracto dos bra::ilt!os.
0 SR. VICENTE MACHADO-V. EX. não VO•
tau esta autorisaçiio 1
0 SR. LEITE E OITICICA-0 artigo 15 da. lei
do orçamento do men Estado, a que alludo,
dispõe o seguinte :
«O estado tributarã as mercadorias de im·
po1•taçiío estrangeira, na fórma do a1•t. 9•
i§ 3·' da Constitui~iío Federai, a.té 5 •;•do total
das taxas federaes. »
Ora este artigo envolve um absurdo si não
uma violação constitucional.
Diz-o Estado tributm·d ; mas é uma lei do
Congresso do Estado ; e pela constituiçiio das
Alagoas, que tenho em mão, § 2• do artigo
19, só o Congresso do Estado tem o direito de
taxar as mer•·adorias, de crear imP,ostos.
Ao governador, pelas suas attrJbuições, só
C<lbe mandar cobl'ar os impostos taxados na
lei do orçamento pelo congresso estadoal.
Ot•a.. o artigo da lei que elle julgn votado
pelo Congresso do Estado : diz-o Estado tsi·
buta.ui ; e nestas condições, o Estado é o propri o Congresso.
Parece que a redacçiio do artigo autorisa a
pousar que essas disposições e um annuncio
do procedimeuto que o Congresso teril
tunnnhií ...
O Su. Go~ms DE CAsTRo-Uma ameaça.
O Su. Ln:tTE E OJT!CICA- ..• na fut.urn lei
do orçamento; quer dizer que o Congresso,
na proxim11lei Ol\•amont11ria, tributarit· a irn·
porta,•ilo ostrn.ngeira, porque o governador
:I
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não tem compeiencitt para tnxar impostos,
O SR. B. DE ME~DoNçA SonmNJio-Jsto
~cnrlo, nn phrnsc da constituição e~tadoal, só nilo é crenr allandrgas. V. Ex. ignora que,
parn. !sto eompetante o Cun~rcsso.
os generos rstrangeiros são deposi ta• lo~ 1m
Não hn.via, pois, neccssidn.do de se fazer. trapiches alfandeg:tdos quando a a!J'.mduga
desde já, a. prom"'sa :lessa tributação. Entro· niio os comporta.? ·
tanto, pela expo,ir;ão de factos se conclue que
0 Sr. LEITE B 0!TICIC,~-Estou lendo U!ll
a mesma tribut;.ção não é futura, 6 uma de· artigo escripto em linguagem portugueza e
legação de poderes do governndm· para taxar ni1o deixa ao mais ignora!lle, como V. Ex.
impostos. Isto doJmonstrn-so pelo quo se deu possa suppor-me nestas cousas, illusiio, pel:t
fnzemlo entendei' fmncamente que o govur- redacção do proprio artigo, que rliz:-crcnr
nador é do opir. iã,o que o Congresso teve o 1rmazens, e nao diz :-nos armazens e trn.pensamento de r utorisal·o :t ütxa.t• a. impor· pichés allandr•gados o imposto será cobrado,
t:tção estrangeim, na. forma do § :l" tlo o que impo1'ta.rin uind:t em inconst.ituciomt·
ar•tigo 9 da constituição fe,lcral, quando o lulade, por·que este impm;to, do morlo porque
governador ent ,'ndessc e o modo porque o é creado pela Constituiçiio, deverit set· at··
1izesse tlxando·Sfl, porém, a taxa ate I "/...
reca.dado pela União e nunca pelos Estados.
Deixo, porém, este la.rlo dn. questão. de
serem os Con)!ressos ou os poderes legisla- Sei r.ue o actu:tl governador rlo Estado
tivos dos Bstado:> os competentes para taxa· não é responmvel por esta loi, e elle já derem impostos. Este 11onto estó, ellucidado "lat·ou it uma commissão do commP-rcio que
pelo proprio voto do Senado, que, lm pouc"s fui entender-se com S. Ex. peJindo pro~·i·
dias, não acceitou o ,veto do prefeito do distri· rlencias pnr:t o f;wto, que tiuh:t a intenção,
cto federal, aut1•risando o prefeito a cre<J.r ser seu desejo não pôr em execução o para.·
um imposto so!>ro certo contracto que se gmpho do a1·tigo de lei, pois considemva·o
inconstitucional, e que procuraria. f<tzer a
fizesse.
anccudaçào
por oLrtro meio; porem lhzenrlo
O artigo, porem, não traria serias consequencia.s si suo, redacção estivesse tal qual elle a alludida arrecadação, e não ~~ União.
devia ser,
0 Sá. B. DE MllNDONÇA SOBRINIIO- 8e
O Congresso, r.n antes, rlig.1mos n. plm<se, V. Ex. sabe disto, porque f:tz estas a.ccUSll.·
o Est<J.r!o, enten•'endo que deviam ser tribu· çües 'I
tadas as mercaduria cstrangriras, na fbrma
O SR. Ltm·r' B OnrctcA-Pergunto ao Sedo s 3" do artin't1
9" tln. constitttir·ão
fedel':1l ' nado
r
"
: a quem estou ancusamlo ~
na razão d" I"/.. sobre todas ns taxas, admitO Srt. B. DI' M~NDONÇA SomuNIIO- E'
tir-se-ia essa rer1ncção, porque pela constituição ledcrul. naquelle ii cabe aos Esta.dos accnsação indirecta.
(lia ou/tos apw·tes,)
o direito de taxar mercadorias estrangeiras,
revertendo esse tributo p:LI'!1:: OJ.esouro
O St!. LEITE E OrrrcrcA-Ao Congresso do
fedeml.
Estado, porque votou lei inconstitucional.
Lsto,poróm,niio se deu: neste artigo ha um
Não estou n.gol'a. lhzentlo accusa~'ües quc
paragrapho quo lerei ao Senado c que <:leixa precisem de deresa de S. Ex.; narro apenas
ver franc:tmente a. fl:tgrante violar;uo ria o ftLcto, que é publico, e faç'o as npreciaConstituição Feriera.l e bem a<sim a invasão çõcs quo o artigo da lei desperta a todos
directa e completa rlas at.tt•ibniçues do Go- nós.
verno da Uni:io o do Congresso llacionnl.
O govcrnatlor· actual, intorvistado por ur,la.
Ora, os :tt•mul.e!ls n que se retere o nllu· commis,ão do commcrcio, declarou j ulg:Lr
dido paragropho, onde se fazeu1 as conl'J'On- quo este imposto, crendo ua lbl'IIUt do a.rt. \J"
taçües das lll\ll'l:atlorias cOIIJ os tllaBi!'estos o § 3" da. Constituição, ó uma receita pa.r:1 o
despachos sioo as a.lliuHlegas, e :t dispo,iç:'to Estarlo, o, não devendo, portanto, reverter·
do artigo deu no govcruudor do mou Estat!o pnra os cofres 1la. União, como quer o art. ga
autorisação pur:t crear a.Uitndcgas ostaduaes, § 3".
o que o manifestamente inconstitucionnl, ti·
Niio doixo do reconhecer os lonvavois in·
cando l.ttmbom autorisa•lo n nomear cm pro- tuitos com quo o actual govern!lrlor,em pougados p:Lra :trrcc:ular o imposto, o pot• meio cos ti ias de excrcicio do seu cargo. tem pro·
deôtes l'uncciounrios faz:r com que nreceit:t ce•lido, monstmndo b(m orientru;iio. Os sou~
sejn. rccolhid:t n:io ao Thcsou1'u th Uni:io, primeiros actt~s merecem elogios.
111;1,s ao Thesuuro do 1\sta,[o. (l!a ""' "1"'1'/r:,)
0 Slt. Pntl·~s PEltl~glltA·-Folgo n1uito t)o
E' a maior i,n·acçiio o lJ:Ll':L ell:> elmmo a.
al.t,Jlf.':io tio ()oym•uo Fetlt:!'a\.qur. devo pro- onvil' isto tlc V. Ex. pu i' tieo mutto conton7JJ
videncial', poiH u. ei'Crt!,l:i,o de :LI !itntleg·as in t.OI'· fJ u:mdu veju J:Lzt:r ,just;i~:tL
cst:tt!uaos ~erú, a u\tilllll ca\:tmitl:Ltlo quo
O Sn. Lr~r·rr~ 1: Ot'r•tctcA-Não l'Ogateio nlo·
gios: S. Ex. comer,ou recouhcccllllo :t tio lo·
potlot•t'L vir tL estu p:Liz.
ü
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roaissima situa~iío cm qno encontrou o Es·
to.do, o seus primeir·cs 11ctos foram: cumprir
restrictamcnte a loi que mandou nomear um
magistrado contra a imposi•;ão do seus ~mi
gas, que Jizmam no Congres~o. uma l?I .es·
pecialJlaJ•::t apruvo~ta:· um Jlll~ de dJre.Ito,
não do quadro, rhJniOUir 11 Jorç11 publica.,
do que resultou um::t economia. de 130:000$
por anno, o que jit é bastante.
s. Ex. nií.o e responsavcl pela situacão mi·
ser•rima do Estado ctus Alaguns.
u~r Slt. SENADOJt-Quem é o rosponsavel ?
0 SR. LEI1'E E 0I'J'IC!CA-A administra~iio
passada. niio ha duvida alguma.
0 Sll. B. DE MENDODÇ.~ Sonrmmo-Então,
porque V. Ex. cal?~ tod:: o qualquer accusaçüo a essa adm1mstruçao?
0 SR. LEITE E 0l'J'ICICA-Tonha pacicncia,
OUÇ!I.
Não estou tliscutintlo, porque razão nfLO
foz isto ou aq uillo: occupo·me de factos taes
q uaes são.
Leio ao Senado as palavras rle um jornal
de Macció, que não teve .contestação, de.>·
mantido da palavm olllcml, e lmo pam
demonstrar o estado lastimavel om que o
"overnador actual encontrou a administra,_
çao.
Os funccionarios r1o Thesouro e da Secre·
taria são os primeiros que recebem '~eus
vencimentos ~ estes não tinham, a 20 de
junho, recebido os vencimentos d.o me~ anterior não tinham recebido os vencimentos
do me~ da maio : quanto mais os outros
. em pre,ados !
EntJ~tanto, o caixa desta rcpartiçiio
accusa um soldo não pequeno. O monte-pio
dos servirlores do Esta,\o é obrigado a converter o seu capital em apo!ices ; o juro
dessas apolices nii.o foi pago. Or<t, não ~endo
sido pago, apesnr de have~ sa!~o na ca1~a, n.
ndministraçiiu do monte-pro nua poude Jazer
o pagamento íLs Jitmilins, que vivem das con·
tribui~'ücs deixados pelos parentes.
Por conseguinte, c terrível uma situação
nessas condições.
0 Sit. B og Mt~NDONÇA SOBRINHO - Quem
é o responsavel por clh1 ? O ndminiskador
passndo !
O Sr. Lim~ J•: OmcrcA-lncontcstavol·
mente; 11ilo púde ser outro.
O Sit. B. rH: 1\!J~NDDSÇ'A SomtiN!lo - Nilo
apoi1Ldu, ê pOl'<JUO n. roce1ta llo E>ütrlo tom
diminuit\o.
O SIL LI.:iTI·: I·: OITtcrcA - Alom dislo "
meu E~t.ndo t·stü. cOiíl uma eii'culaçiío ontupida, púde·~e assim di~OI', por estes ~50
contos de apolices. Tenho om mão trcs oxcm-
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piares rlessas apolices, nas quaes o rirliculo
se manisJbsta pela propria leitura della~.
O SR. B. DF li!ENnONÇA SoJJn.rNHO- Isso
niio é novidade ; Pcr~ambuco, Cearó. e outros
Estados tam bem as tom.
O Stt. LEITE g OrTICICA - Per•nambuco
recolheu-as, por causa das r~presen~acões
do Commercio, o tnmbem em V!stlt da mter·
venção do Governo Fe1leral ; om Alagôas,
porém, isso não se deu.
O Sn. ,JoÃo CoRDEIRo-Não ha juiz fet1.eral
nas AlagC1US.
0 SJt, B. DE MENDONÇA SoJJJt!NIIO-A!agGas

tam bem as recolhera ; espere o Sr. Senador.
0 Sr:. LEITE E 0IT!CfCA- Estas apo!íces,
rl izia ou, teêm em si proprias o ridículo. Silo
uma espccie ~e dcbunturcs ou coiiP9!ls, d.an~o,
por anno, os .1uros de 30 ré1s, 12 reis e 5 réiS,
0 SR. JoÃO CORDEIRO - Esta direito !
O SR. EsTEVES Jul'\IOR - E' de accOrdo
com o capital.
O SR. Ll~JTg N OrTICICA - Mas acha o
nobre Senador que haja quem queira receber
100 reis por• anno ~
0 SR. B. DI~ M~NDO:>'ÇA SOBRINII0-0S pOS•.
suidores dessas apolices podem ter grande
numero dellas e receber no fim jur•o.
0 SR. LEITE E 0ITJC!CA- Estas apoJices
fomm emitidas para pagar despezas. E' o
que em finanças se chama um emprestimo
forçado, ou uma emissão de papel-moeda.
(T1·ocão·sc varios apm·tes).

Quoixo·me por não se ter proyocado !1
acção do poder competente para responsabiliza\' quem emittio taes apolices. Clamo
contra a indiíferença do Governo Feder~!,
que entendeu não devi:t intervir nos negoCias
do Estado, justamente a;.rora que e!lo in:fring·io a Constituição Felloral. (1',·uc<io-sc dt·
'l~CfNOs

upm·w.-:).

.

E' peior do que moeda. porque o proprw
come1•cio tem l'llieitado css<ts apolices.
I-Ia poucos dias, publicou·se um11 lei auto·
risanilo o governudor a omittir mais :J50
contos. O que !'e~ o commoreio ? Renniu-so e
declarou por ununcio nas !'olhas publicas,quo
não roçeberia mais osso papel.
0 SR. B. DI~ ME:>'DONf)A SOJJJUNo-Mas tem
recebido e contimm a receber.
0 S!t. !~J·:oo IIIELLO ll>t um aparto.
O S!t. LI,lTE E OJTJCil'·A-Tom rccel•ido p:wa
lilcilidutlo tio troc:ts, mas não cm ]Jugamontos; c V. llx. srtLe, Sr. Presidente, quo
ó Jll'incipio tio tlun.n~as quo :1 moc•la, qurtul.o
pnior. tllllis perturba :1 oircu!at,,fio, mui~ syn·
thetlzD. o Pl'ogrcsso, lllnis fa.z al.l.omr o llroço
dos guneros, Jovaw.lo a JJII~orm us cla~scs

I
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pOol'eS. Assim e que em Aln::rõn.s os gonerns camJ• ~ problema financeiro, quer fazer
de p1•imeir:1 necessidar\e ostão por prC\'0 rn.- e•!onorn1::s no Estado ; mas pode suc<:e·
bnloso, occ!lsion:tndo assim a l'omc a essas der QUC amnnhã., pelo de~apparecimento de
classes pobres.
S. gx, ou mesmo pela mudança de opiniõos
porque isto se pode <1ar, e V. Ex, subo, sr:
0 SR. REGO MELLO da um aparte.
Prl'sidente, como sfi.o face is de mudar do opi·
0 S!t. LEITE E 0IT!CIC.I.-Nlto estou <lizentlo niü.o os homens politicas... .
que ó a c:~ usa unic11, mas e umn. das p1•iu·
0 SD. A. AZT;RC:Da-Apoiado.
cipaes.
Vou guardar, Sr. Prcsitlente. estas apo·
o SR, Rmo Mr~LLa-E V. Ex. mudou em
!ice$ para receber o juro no fim do anno.
relaç,ão i administraçilo passada.
0 Sit. B. DE 11ENDONÇA SODRINIIO- Faz
O SR. LmTE E OITICICA-Tem razilo, mudei
muito bem.
quamlo o governador mur1ou.
0 S!t. LEITE E ÜIT!CICA.-Eis a situaçiio
0 SR, B. DE Mt•:NDONÇA SOBRINHO-Não detl'istissima om que o actual governador· r·e- via. mmlar.
ccbeu o Esta.do cl:1s Alagõas. <;· Ex. diz que
0 Sr.. .ToÃ.o CORDEIRO -Muit11 gente bôa
não u~arà deste imposto,smão cm contli~õPs
tem
mudado:
especialíssimas. Mas pergunto eu: os :Lcono SR. LF.ITE E On·rorcA-Esse e o meu
tecimentos não porleraõ tornar S. Ex. incapaz de resistir iL situação desde o mo- receio. O imposto r! e importação foi creaà.o,
mento em ~ue nlto tem receita p:1ra accudir em 1882, com um fim especial.
a despeza publica 1
Lerei ao Souado o modo porque o com·
Não sera S. Ex. l'ol'Çt~clo a nü.o podei' satis- mercio de Mace1ó encara o problema, e como
fazer a sua boa vontatle, tliante da situação pensa patrioticamente sobre o modo de pa·
ufiictivt~ do Thesouro1
gal-o.
O nobre Senador fallou lm pouco na possiO commercio paga-o com muita satisfaçilo,
bilidarle de um empt•estimo par·a o Estndo. E'
vet•dado que o govern·ri10l' foi :~utorbatlo, sem a menor r•eluctancia.
I~' lir.ito, pois, tL quem assim procede, :L um
por lei a levantar um cmprestimo dr.
commercio
que se manifest'L tão patriotica·
300:000$000; m::~s sabe o Senado pam QUe?
Procer\o a leitura dn. respcctiv",lei que escla- monte, exigir mais 1 Sobrecarregar• es~e imposto, que será. :t morte do commercio directo
recera o assumpto.
com
a Europa 1
Vê, pois, o Senado que o governndol' não
E'
claro que este imposto tem um limite,
tem autot•isação para levt~ntar um emprestimo, atlm de acudir a dospeza do E;tJtdo; e conomícameute traçado pela propria natu·
dos !'actos.
e autorisndo, sim, a contrnhir um empres- rer.a
Dcsrle
o momento cm que fór mais contimo pam applical·o aos municípios, e nilo
venienle
ao commercio ele Maceió pagar o
plm :ts necessidades publicas.
Nestas conrliçõ:·s, poderit o governador das imposto nas p1•açus da B11hia e Pernambuco,
Ah1gôa.~. tendo recui•sos no orçamento,· como derxara de p1tgal-o nas Alu.gôas, o irá. buscar
é 11 taxação >Obre a impnrtaçfio, tleixat• de as suas mercarlorias nas duas praças.
A consequencia, portanto, rlo imposto ele·
us ·r deste recurso, estantlo no. impossibiliv
ado
seril que o commercio não se 1i1ra mais
dade do pogar as despezas publicas'!
directamente. voltará. à antiga rotina, e a
O SR. REGO MELLo-Procura outro meio.
J•ecr,ita <lo Est11do diminuíra.
Demai~, o imp~sto "utorisado pelo art. go
0 SR. LEI'J'E E 0ITIC!CA-Tenho reeeio de
que essa arma tique nas mãos do govema- § 3", §o" d:1 Constittriçilo dove ser enten1lido
nador e que com ella succeda o me;rno que nos seus devidos termos.
A Consl iLuiçii.o autorizou os Estados a
se tem da.io com o imposto,
taxarem
a met•cadoria estr:~ ngeira.no intuito
O Sa. B: Mr~NDONÇA SoBRINHo-V. Ex. de protegerem
as suas industrias, com as
acaba do diZO!' que f11z bom juizo do actw11 quaes vies;em competir
as met•cador•ias e;~
governador.
Lrangeiru.s. (,1partes).
O Sr.. LI·:I'l'E E 011'ICIC.\-Eston dir.en1lo qn"
C1•eio que não póde haver· duvirll1 relativaas circumstancins do l~stado parlem urras- m,ntc :1 osto pa11to. (Aflal·tes),
tui-o :1 u~ar de; to moi"; a.lóm do que o no· · Sabe v,. l~x. que ,\lagôas ó hoje interposto
IJJ'e Son:utor n<i.o po·lc i\'lll'anl;ir qun o nctu.o\ commnretal; sondo ass1m, as mercadorias irn·
governn•lor soja. um homem impo,;sivel de por·tadas nii.o vão SOl' cnnsum idas no propr·io
~or :u•rorlu.rlo do sc11 [llgat• por doonç·a, por t.Cl'I'i t.oJ•in, tol'iio de ser l'COXportadas para
outros Es tu.d os.
morte ou por outro qualqtwt• mui. i vo.
Pelos ~OLlS prirnoiJ•os :1cl.ns, mosl.mu ho:t
Pm• esta obsorvaçiio so vori0c11 IJ ue o cornOl'iOiltaçi(o i Ú obedini1te Ú. lui, IJl'UCUl'Oil IIU• morcio tlu Mtweiú l.em toth a !'llziío; a sua ro·
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presentadio ao g-ovm•nurlor foi perfeitamente O St•, Bernardo de MendonJU,.ta e clentro dos limites legaes; niiu IJast.a, ça !!9obl!"inho-Louvarei, uo inici:tr as
porém, que o governador do Estado, po1· mc- rninlms considerações, o zelo rl.o honrado SeJhoJ· vontade que tenha, garanta sob sua pa nador pot• Alagous, om rolaçiio aos negocias
lavra que elle ou o seu substituto eventual publicas do mesmo Est,ado. Niio me e licito,
não pori em oxecuçiio umtt lei inconstJtu. porém, deixar sem reparo o lacto de S. Ex.,
cional.
zeloso, como é, :.~prov~ttar o ensejo para paAté hoje, não vi o Governo Federal tomar tentear a sua mu vontade contru o Goveruo
providendas sobre um só destes J'ontos. das Alagoas.
·
Fez-se a emissão do papol-moeda e o "overno
S. Ex. começou o seu discurso accu~ando
cruzou os·br·aços indiiferente.
~
por diversos actos a tro.usactttudministraçlio
O papel-moeda da União j;i, é excessivo e rio Estado.
extraordimtJ•io, e esti prorluzindo totlos os S. Ex. accusou o Governo passado: 1", por
males que estamos som·endo.
c:1us11 rla taxação do imposto de I "/n sobre a
Devia. ser• cuidado do Governo impedir o importuçlio; :!", pelrt emJ;siio do apolices e_:;apparec1mcnto de notas falsa; na circulação tadoaes de pequeno valor; 3••, pela elevaçao
que brotam todos os dias como CO"Umellos' tio imposto t.lo meio por cento que pagava o
- encorporando ás ver·dadeira;·
~
' eommercio pela na vegaçiio dil'ccta entro o
e que se vao
pol'ém, apezat• disto o Governo Federal nii~ Estado e a Europo..
t~mou uma só providencio. contt•a o fH'oceNilo assiste a S. Ex. a menor rnzfi.o.
dunento do; Estados e <las cama!'l1s muuiciQuanto o.o imposto sobre " importaçii.o espaes, q~8 emittiram este vordtLdeh•o papel- trangeira, S. Ex. come~ou dizt,ndo que o
moeda, a1~~a que de pequeno valor, com actual Governador de Alagoas declarou ao
gra.ve pr~.)mzo <lO papel-moeda du. União.
commel'cio, cm vir·tude de representação rleste
Cumpria·lhe mandar imrneJiatarnetlt" qne recr·bida, que niio cobraria o uupusto senão
o procurador seccional, p<,]os canaes compe- em condi~ões excepcion:ccs.
tentes, pozesse cobro a esta emiss:io ille"al
Admira que o nobre S<'n:lflor, tendo esta
e a cur1 hagem do nickel ; entretanto n:rda explicação, venha accusar o Governador.
disto fez.
0 SR. LEITI!l E 0ITICICA - Appello pa1•a O
Surge nisto nova ameaça ó. Constit.nidio. test,lmunho do Senarlo : não accusei o Go·
Atil hoje, ignoro se o Govertto J?ederal
tenh!t ao menos conhecim<mto desta lei, qurl veroailor.
0 Sr:. BERNARDO DE MENDONÇA SoBJ~lNIIO
é, como amrmei, urna amear•tt il ConstiDiz S. Ex. uiio ter accusatlo o Governador ;
tuição.
·
O Governo estadual, como o Governo da mas, neste caso, accusou o C:ongres-40 e o GoUni,lo, conservam-se quedas indilferentes verno, porquunto este devia sancciormr o
~orno esta indilfeJ•ente a tudo 'que se relere prqjecto.
tt melhora da situação financeira tlo paiz.
O imposto de 5 "/u sob!'e a imp~rtação esEu quero evitm• seja viula<la a Q,.nsti- trangeira é inteiramente co11stítucional. Netuiçii.o e por isso su bmetto :i consideração nhum artigo da Constituição veda aos Es·
do ~en~do o re9uerimento quo envio a Mesa. tados a <leuretaçiio de impostos sobre a
~- hdo, apo1atlo o posto em discussão o importaçiio. Pr•ohibe, porém, que ns imposseguinte
tos provun ientes da importaçii.o sejam applicados em despezas do Estatlo, po1s devem
reverter para a Uniiio.
REQUI!lRIMllNTO
O honrado Senador não pode contestar• esta
proposiçiio.
Requ_eiro que, prlos canaes competentes,
Pode bem ser que o Governo, mandando
SA sohcJtern do Governo as se"Uintes inlbr·
~
esse imposto, o ütça reverter mais
cobrar
maçues :
tt1rrle para a Uniiio.
!. " Se o Governo Federal tem conheciO Governo Fe,Jerul, por sua vez, niio pomento do. lei tio orçamento, ultimamente tle- derit
tomar qualquer providencio., a Consti·
m•eta~a no Estado das Alngons e cujo 11rt. 15
tuiçií.o
muito explicila nesse ponto.e aguaraut.orJsn o Goveruo daquolle E.'tndo a taxar dam rleé certo
o t'eõultado da cubrançtl e do.
a importu.çiio e a crear uma alf~tmlc"a os· applicn.çií.o tlo referido
imposto.
tadual ;
"
;\pp!icuJo o il!IJ.><•sto do importar;iio a dos2.• Quo provi•lencius dou o Govrmo p:n·a
po1.as
esL:tduaes, soril ent:1o o ca>o rlo Gop1·evcnil' Pste~. vi.ola\Hio da Constttttiçii:o o tias Vl:t•no l•'câoml,
pt•ovomdo ou wio, tomar :J,S
ai~ i.!' i bu i~ões pr iv~tti vu., da !Jniií.o.
providoncias nr,co>S:Ll'ias.
Sal:t ü:t-4 sessõos, em G de julho ilo 1807.
O ll(lnrarln SPuntlor por Alagoas devia es-Leita v Oiticien.
purar oppm.·tunitlmlo pa!'u. reult>.umr. Por ül'U,
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qnalqum· rcc!ttm~çilo ó de todo o ponto in- Ao pasõo que o nobre Senador declarou
fundada, sem ra~ao de ser.
rliUlcil :t situaçilo do Estado, cujas rendas têm
Quero crer mos mo que o Governado!' te- diminuido, accusou, com ~orr1reza minha. o
nha nor.essidade do npplicar esse imposto a Congresso e o Govornaclor. por tratarem 'de
tlespezas estotluaes. :tvlas, S. Ex. sabe, que si augmentar a receita elo .Estado.
o Governa.dol' daquelle Esta1lo se diri"ir ao O Slt. LEITE E OrTrcrcA - Nilo ; olo"ialG_overno F~deralt, poderá dar outra applica· os-hei quanrlo diminuirem a extraorcliJl'aria
çao a esse unpos o.
despez:t do Estado.
0 SR~ Lll!TE E O~TJCI~A:;-Nilo póde. On<le· 0 SR. B. DE MENDONÇA SODIUN!IO- Si a
achou V. Ex. tal rl1sposJçao?
receita do Estado é pequena, o Congresso
O SR. PINIIU:IRO MACIJADO-N:1o púde.
rleve procurar novas fontes rle 1:endns e
augmentar as que forem suscepttvcis de
OS R;· B • nm MEN~ONÇA So~RINHO-Atllrmo augmento.
11
~e~n~ode, uma vez autorizado pelo GoNeste ponto ~nobre Senador nilo _tem abso•
lutamente razao, as suas accusaçocs silo de
O Sa. LEi~E !!!. Ot1'ICICA - Nem com se me- tarJo infundadas.
. O nobre Senado1•, S1•. Presidente, occupou·se
!banto uutorJZaçao.
O SR. B. nE MENDONÇA SOBRINHO-Não as- a!_ndarle outros pontos, .dos qttaes na occa~iilo
siste razão n.o honrado Senador nus suas con- na.o me recordo perfe!tr~mente, e por 1sso
siderações sobre a emissão de apolices esta. detxo de dar.a devtda resposta. .
doaes de pequeno valor. E<sa lei votada no
Aguar:darer, entt•etanto, o discurso do
J!!stado, não P?rque a emissilo des~as npolices nobt•e ~enadpr par11, responder a outras
fo5se necessarm, mas por causa da ditllcul- acc)!.suçoes te~ta.s por s. Ex . .
dMle de tr·ocos que l!avin. naquclla occa~i·io
Nao lla duvtda, Sr. Prcstdente, que n.
nilo deixou ele ser de certo modo mal rec~bldd sit~açilo do Estado de Alagoas é a mais prepor aquelles que viam a necessidade de emit· carra possJv.el.
.. .
ti r-se apolices m;udas. Mas, nem pot• isso dei- . A sua agriCult~n·a est11 mtetr_amente desaxou o commercio de receber essas apoliccs mmada, os ag~·Jcultores lu~tao com embaporque se acharia embaraçado em suas tran: raços extraordtn_arJOS, por falta de credtto
sacções. Foi este, pt•incipa.lmentc,o motivo da para a manutençao dos seusdtversos serv1ços.
emissilo das novas apolices
Este é um ponto, no qual o nobJ'O Senador
·•
tem inteiramente razão. Mas admiro-me de
Verda~e e1 que o Goyerno. devia dat• ao qno o nobre senador, trat11.ndo deste ponto,
e'!lprest1mo dest~no especial. q Governador, nilo viesse solicitar do Senado, os meio.;
nao ~~~endo de~x~r de sancmonar a lei que destinados a minorar esse atTlictivo estado,
auton~ava a em1ssao das apolJces. porque não só do commercio como da lavoura de
ella vml~a no orç<t!Jlent.o, sanccionou-a e Alagoas, e se Jimitass~ a fazer apenas accusamanrlou Jossem emJtttdas.
ções vagas e indet"rminudas, que nilo têm
Até hoje, nilo se fez a emissilo completa e actualmente a menor ra~ilo de ser.
apenns emittiram-se 250:000$000.
DeseJaria, de prefm•encia, Sr. Presidente,
Essas apolices silo recebidas de muito bom que S. Ex., ao tt•atar deste ponto, procedesse
grado pelo commercio de Alngons.
como outro d111 tive occasião de proceder,
Elias transitilo livremente, sem a mcnm• lembl'Undn ao Senado a idéa do dar·so qualcoacçilo, e silo muito bem recebidas niio só na quer auxilio, nilo só à l;tvoura de Alagoas
Capital como no interior.
'
como it do outt•os E~tados da Republica.
As asserções do nobre Senador a este res- O nobre Senador, <lntrotanto, abandonando
peito não têm o menor fundamento.
tudo isto, descuiilando·se de pouto t;io imporO commerci o nilo creou absolutamente tante, VAill fazer accusaçües à administraçilo
o menr.r ob~taculo ao recebimento destas pass11rla do Estado e ao Oo!Jgreoso, nas quaes
apoliC•'S,
nilo vejo o menor va.lor, o miuimo l'undaHecube-as, pelo contrario, com muita •atis- monto.
façilo, pois, vieram minorar uma "!'~LUdo Atl mira· me, Sr. Presidente, fJ uc o nobre
crise, reinante em todos os pontos do Estado Senatlor· tenha procedido de morlo tão ineoristo é, n. falta. ele moeda di visionaria pam 0~ recto, para com u a<lministra1;ilo passll.<la do
tr•ocos.
listado, quando S. Ex. nas diversas sessões
Sobro o 3" ponto, isto é, a parte do discurso passadus,11poiou no Senado essa adminisl.raçilo
em que o nobre Senador so referiu uo au- com o maior empenho o nilo lhe fez a menor
gmento do imposto de 1/2 "/.. para. 0 esti- nccusuçilo.
pendia do. naveg11çilo directa entJ•o o Estado O SR. LEJTP. E On•rorcA- v. Ex. !Jtbm•a
e :1 l~uropa, o .nobre Senador tambem por sua em erro. Dirigi um manifesto ao Estado,
vo~ o contrad!CtOrJo.
doclamndo us r11~ues pelas quaes me sepamva
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do Govornauol', o nesse documento politico O Srt. LmTm ll O!TicrcA - Realmente, isto
V. Bx. eneontrari~ a argukiio destes fàctos é pyramidal !
- emissão de apolices, modo barbar·o empre
0 SR. B. DE ME:NDONÇA SoBRINllO- Pyragado na repressiio do crimes e divesos outros. midal é o procedimento que costuma ter
(lia muitos aprn·tes, e o S?·. Presidente pede V. Ex.
altençl7o.)
Destituido de fundamento para accusar os·
0 SR. B. DE MgN~ENQA. SOBRINHO- 0 hon- govel'lladoros de Alngôas, S. Ex. chega ao
rl1dO Senador por· Alugoas correu o véo do ponto de vir accusar 11. administraçiio passada
olvido sobre o passado, durante o qual esteve pelos impostos de importaçiio, dos quaes,
inteirttmcnte de nocordo com tL administraçiio todos nós sabemos, vivem os diversos Estados
da Republica.
.
passadn do E:;tai!o...
Não e somente o Estatlo de Alagôas que
0 SR. LEITE g 0ITIC!CA-NUnca houve tal tem imposto de patent.e comwercial.
accGrdo.
O SR. L1m1~ EOtTICICA- Fallei acaso sobr•e
O SR. B. Dll MENf10NÇA SomtrNuo - Diri· esse imposto ?
gin·lhe agora uma nccusaçiio, ~uttndo essa
0 SR. B. ng MENDONÇA SollRINl!O-l"allou.
admiuistra~ãojá estli finda, quando esse ex·
administrador não é mais responsavel pela
0 SR, LEITE E 0ITICJCA-Não, senhor.
actual situaçiio do Estado.
0 Sn.. B. DE MENDONÇA SOllRIN!lO -V. Ex.
O Stt. LEITE g OrTrcrcA-Não fiz accusação considera uma cousa extmorclinaria existir
de ordem alguma. Expenrli apenas a aualyse no Estado de Alugúas o imposto de patente
dos factos.
commerciul.
0 SR. B. DE I\IJgNDONÇA SOBRINIIO-V. Ex.,
O SR. LEITE E OITicrcA - Está enganado ;
sa não directl1 ao menos indirectamente, exprimi-me em portugnez. Disse que esse
accusou o ex-governador do Estado.
imposto era tolerado e pago, nunca houve
reclamação
contra elle.
O SR. LEITE E OrTICICA- Não nccuso no
Senado os administradores do meu E~tado.
0 SR. B. DE MENDONÇA SoBRlNI!O -Bem ;
Niio me occupo disto. Tenho mais que fazer. entiio não pro'ieguirei neste ponto.
Sobt•e o armazem, de que fallou o nobre
0 SR. B, DE !v!E~DONÇA SOBRINIIO-AdmirO·
crendo niJ. cidade de Maceió para por
Senador,
me muito rlo procedimento do nobr•e senado!'.
Ning-uem rr.ais do qno S. Ex. nesta cnsa elle tt•ansitarem diversos gcneros .••
apoiou a administração do Sr, Barão de
0 SR. LEITE E O!T!CICA-J;í, croado ?
T1·aipú.
0 Sit, B. DE MENDONÇA SoBRINI!O- Então,
0 SR. LEITE E 0JTICICA - Ora ! Quem direi armazem por crea.r. O 110 bre Senador o
fulla agora em Bariio ele Trai pú 1
considera uma segunda Alfandega do Estado.
0 SR. B. DE MENDONç,~ SOB!tiNIIO - Por Niio ha absolutttmente razi:o para isto. O
diversas vezes, S. Ex. niio só no recinto do armazem é crearlo sómente com o fim de nelle
Senudo, como pe·rante divm•so~ ministel'ios serem conferidos os diversos volumes em
tovo occasiiio de rlot~ndet• o Sr. Barão de transito pela Alfant[ega. afim de cobmr-se,
Traipú. ex-governador de Alngôus, e toi o respectivo imposto a que :om direito o Es·
scmnro solidaria com os acto; praticados riu· tudo. Não o outr·o o seu fim.
O at•mnzem que vae ser• ereado na cidade
runto a. sua administraçiio.
r! e Maceiô. poderá ficar na actual posição dos
O SR. LEITE: E OITIC!CA - Est.;i, enganado. trapiches alfandegado~. A Altnndeg;t tle MaNiio fui solidttrio com t11es actos.
coió nüo comporta wdos os volume~ imporO SR. B. Dt~ Mm~noNça SonRINIIO- Nunca tados e mu.ndn que sejn m descarregados nos
o honrado Senador teve a menor palavm de tra.pichcs altàndegudo.>. Porque do mesmo
consur;t para com a administração passada de modo não porleriio ter ontrncla neste 11!'·
Ahtgôas.
mazem? E' um:t segunda Alfanrlega qnP o Es·
Hqjo, o nobre Senador so apresenta pe· Lado vao ct•eat•? Acho quo o· nobre Senador
ratlte n Senado formulando accu,mçües contm oiio tem a. menor razão.
e~Ht aclministrnç~Hn, chrgancl.o ató, ú. mingn:t
E' licito ao nobre Senador. fo1zcr a meu resdo outros maios de ucemnçi'Lo, a accusnl·a peito o juizo qun entender, pride uclmr pyl'a·
pot' impostos cxi:;l.cntes em todos os Es- midnl tudo qua.nto tenho dil.11, porque S. l<:x.
tnrl os.
é nfio sú capa;~ disto, como de muito mais.
O Srt. Lt-:11'1·1 J·: Onrc!C.~- Om ess;t!
O SR. Li~l't'l~ E 011'1C!CA- 'J'alvcz nfio tnnto
0 Sr:. B, DE :11r·:NnDi\'QA iiO!lRii\'110- Torlos quanto V. Ex.
os Ewulos da Republica vivum do imposto
O S!t. B. DI~ Mn:NnONnA SnrmrNrfO- Estou
ur. importação. E' COUSil. por demais Stl,bida. coml:urlo llisposl.o a a.coritpnulmt• S. Ex. em
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todos os pontos, por'onde queira accusar, não
só a administração passada como o. actual do
nosso Estado.
Promptillco·me a dar• a S. Ex. todas as
explicações de que necessitar, e estou tambem
prompto a derender niio só a adminstrnção
passada, como a actual, todas as vezes que a
isto tôr pl'Ovocado, certo S. Ex. de que tttes
accusações não passarão aqui incolumes, para
que o Senado não julgue que ellas são fundadas e teem toda a razão de ser.
0 SR. LEITE lll 0ITICICA - Nilo trato i dos
administradores de Alagóas; occupei-me do
Estado e das suas condições.
0 SR. B. DE MENDO;>;ÇA SOBRJN!I0-0 nobre
Senador•, Sr. Presidente, jli vae procedendo
com o actual governador do Esta•lo de Ala·
gôas do mesmo mono porque começou a proceder com o Sr·. Ba•ão de Trai pu no começo
da sua administração.
S. Ex. o.cha que a sua odentação politica é
muito boa, que elle vae procurando conciliar
todos os grupos, que é de prever faça uma
administração excellente, moralisadora e
fecunda para o Estado.
0 SR. LEITE E ÜITICICA - Não disse isso ;
não me levante f<ilsos testemunhos.
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINIJO-AS pn.·
lavras que S. Ex. teve agora para o novo ad·
ministr-ador, S. Ex. as teve artui, em sessões
passadas, para os governadores transactos.
O SR. LEITE E OITICIOA- Então, vivo com
os governadores.
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINI!o-E' sempre este o procedimento de S. Ex. O illustre
Senador aflora sempre o sol no nascente e o
aperlreja no seu occaso.
0 SR. LEITE E 0JTJCIOA-Mas como V. Ex.
se julga no direito de dar regras no meu pro·
cedimento ~
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINI!O - Assi·
gnal-o apenas.
0 SR, LEITE E 0ITICICA - Quando procedi
assim~

0 SR. B. DE MENDONÇA SODRINIIO- Digo O
que todos teem ob,;ervndo.
0 SR. LEITE E 0IT!CJCA-V, Ex, niio prit!e
tl,lto.r lancando injurias, sobre collegas seus.
0 SR. B. DE MENDONOA S·,DR!l\'110-SOU incapaz rlo atirat.as.
·
O Srt. LmrTE B OJTJCIOA- Tem-n'o feito
sempre nesta Casa. Mas eu ó qw~ não ad·
mitto isto.
.
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRrNuo-0 tempo
dirá quem tem raz~o, si eu, si o nobre Sena·
rlor, O tr•mpo fln, de correr e o procedimento
do nobre Senarlor justificará inteiramo c te as
minhas palavras.
N~g11 o honrado Senatlnr 11'1' t~pniado a
administração do Sr. Bar:io rle 'fraipú ? NiLo
lhe rlispensou todo o apoio? E. mais tar•de,
não lhe dirigiu toda a especio de accusa·
t;ões ?
0 SR, LEITE E ÜI1'ICICA dà um O. parto,
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBR!:>UO -Não é
possi vel deixa. r sem pronrpta r1•spo<t:1 o que
dit. ag01•n o honrado Sen•ldor• pa.I'n que não
passem sem protesto suas palavras. O nobre
Senador, ó inneguvel, foi o defensor mais
il.crysolado da administJ•açilo do Sr. Bm•üo de
Trai pu, pl'O;toll-1 he torlo o apoio. Mas, pouco
tempo antes do terminar esta administração,
o honmdo Sena<lm• veiu dir·ig;r.lhe ns maiores
accusuções; veiu dizer' que ns finanças do
Estado tinham !lendo arr·uinadas, que o ex·
governado!' era o responsavel po1• todo. esta
situar;ão.
0 SR. LEITE E O!T!C!CA-V. Ex. quer estu·
belecer• questões pequeninas, que niio são
dignas do Senado.
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO-Não são
tal questões pequenas. O honr·ndo Sennílor
exponha fra.ncnmento tudo quanto se passa
em Alagóas; não adultol'e os factos, não dig:t
que um governador do Estado é responso.vol
pelo mito estado tlnanccil'O.
0 SR, LEITE E OrrJCICA-Istn é adulteração
de factos ? O nobre Sonador r!escouhece o
valor das palavras.
O SR. B. nE MmNOONÇA SonRINno-0 p;o·
verno rlo Estado de Alngôas tern o. l'l•sponsn·
bilidado da crisu financeira poJa qual passrt o
Estudo? E' certo que a receit11 tem rliminuido,
porque a impor·ta~·ií,o tem rlncresci•lo e a ngr·i·
cultura tem ddlnbndo, porque a c1•ise agricola do Est11<lo ó medon h11, como o é om todo
o Norte. Mas o r•espfln>avel !•Dr l:sta Rituuçüo
ó o ~:ovm•no do Sr. Hariio do Traipú ~
O Srt. Lr•:nr·: " OrrrcrcA d:í o,par•t,·s.

0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRIN!IO-Niio nos
é estranho o modo pelo qual pr·ocedou o nobr·e
Senador quando govnrnudor de Alug(ms o
Sr. Barão de Traipu. S. Ex. o apoiava. Mars
tarde, porem, quando n Sr·. Burilo de 'fr•nipú
deixava a administrnçiio de Alnguas, fra um
sol em caminho do occ:tso. O nobre Senador
veiu então fuzer-llre opposição.
O SR. Lm1•g E OrTrcrcA-Qnanrlo falloi ao
Seundo no Sr. HTtl'iio do Tmi pú 1 V. Ex. n:i,o
O Sn.. PltJCSIDN~'J'E-Attew.~ito.
pódo estar 11ssim apr·eciando o meu pr·o·
0 Srt. B. Dl~ MrcNDONÇA Somu;o.;uo-SJ', Pr·o·
cedimento. Niio tem compotoncia pum lit·
sidento, deixarei do prosr·guit· uestus consi·
zel-o.

....

~
,,

,,

,_
~

I;
1;'.
I
I

'

1:j
;!

~~

1

1
I
'

''

u.

~~

I
'.\

···r
'

SESSÃO EM

5

DE ,JULHO DE

dPrações. Acrerlito ter dado sntisfactoria resposta ús palavras do nobre Senador. E'pcro,
entretanto, a publicll(;ão do sou discflr~o.
para, melhor estudados os factos rle1criptos
pr)r S. gx ., volr.ar opportunamento a tr·ibuna para lhe f0rnecer sufficicnto resposta.
Ninguem mais pedindo a pulrtvra, encerra·
Se a diSCU>SãO.
Posto a votos, é approvado o requerimento.

18{)7

gravíssimas, o que só ngora se esquecem
disto.
0 SR. VIRGJLJO DAMASJO da um aparte.
0 SR. VICENTE MACIIADO-Agorn, Sr. Presi·
rlentc.vou frrndnment"r' n mr.u rr•qrrerimente.
V. Ex. o torlo o paiz teem visto o cuidado
com que o Governo procura eliminar as drtfi·
cu idades ~uo possam surgir em prejuízo da.
ordem publica, por medidas qne o proprio
Governo julgn muito acertndas, mas que a
opinião publica toma como precipitarias.
Não quero me r·eferir, Sr. Presi,lente, ao
O Sr. Vieenrtc JUach:u:lo- Sr.
fhcto.
que ja sahiu da téla da discussão, dos
Presidente, wi que me Ji11;o importuno o
al11mnos (1:1 E:>cola f..Iilitnr, em que as mecanso a paciencia do Senado ...
didas tomad"s !oram tã" rigoroRns, p:tssaram
VozEs-Não apoiado.
tanto os limite;; da repressilolcgal e legitima,
0 SR. VICENTE i\IACHADO ••• - mas VOU quo rncnrrernm na consur•:t de todos.
Moços que pmt.icamrn um acto de indisci·
apresentar um requerrmento ; c antes de
andaram pelas
fundamental-o. teuho n~·cessidade do dar plina na Escola f'or·am presos,
uma ligeira. t•,•;.posta a algumas considera· ruas da cidade acompan lm• 1os de numero>as
ções que, rm ultima sessiio,lezo nosso hourarl" escoltas com armas em bfllttd,s, fbram consercolleg" da Bu hia, em opposição a pah.l vras vados pr·csns no:> quarteis ate seguirem par11
minhas. S. Ex. quiz ti1zer obra e ctl'eito os pontos do destrnu, e, p1·za-m~. di7.el-o,o rigor
oratorio com proposiçür:s que eu hn.via aqui em rela(•ão a clles foi tiio grande que, depois
externado, atir•tutlo-me :L pec!HL de lançar do chlsSiticudos em diversos corpos dos Estacensuras, c censuriLS >:r·aves, sobre a. memoria dos, ainda se mandou alterar esta classificado glor·ioso cunsolidador d~ Republica, Marc· ção, rlepois de se verrficru a naturalidade e a
filia~ão destes moços, para que nenlrum delles
chal Flori~>no [Jcixoto.
fosso
p:tra o Estarlo onde tivesse ligações
Citei, é exacto, um facto que poder·ia importar em censm•a ao Gove1•no do benemcrrto ele litrnilia; outros embarcaram aqui sem ter
morto, mas atfir·mei a verdade quando afiir•- tempo de se despedirem de suas t.milius ...
mei que rebellei·me e, como eu, ,e rel.rellou o 0 SR. ESTEVES JUNIOlt- E sem levar suas
Estado do Paraná, quanto á intervenção que roupas.
na occasião se querhL t':tz ,r em ussumpto de
O Sn. VICENTE 1\fACliADo-... sem levar suas
economia estadual. Isto, porem, não podia
roup:ts
c so1l'rendo os maiores vexames.
colher absolutamente pttr:r. o e!l'uito quo pro·
Tudo
isto, porem, Sr. Presidente, é feito no
curou prorim.ir o nobre Senador.
interes'e
de manter a ordem publica, nffirma
Não ha governo sem er·ros, não lm governo
o
Governo.
sem t'al tas, e si alguns er·ros, e si algumas
Aind11 agora a opinião publica e surprefilltns teve o g"ver·nu do llllll'CC}llll Flol'iau" llendida
polo /'acto de ver precipitadamente,
Peixoto, todos ellcs r.lesapptu•ecem r.lcunto rlo
sem
razü.o
alguma. mandar-se sub.tituir o
brilho extraorrlin:u·io do. gloria de sua admi- comrnanrlante
e o fiscal da tbrtaleza rle Santa
nistração. (.<lpoiados.)
Cruz.
sem
que
motivo ncni!Um houvesse para
E' estranhavel, Sr. Presidente, que procuro este facto, do qual
atri não houve publicação
este argurnento.ulém do illustro Senatlor pela otllciul.
Bahia, um orgão rla. impr·ensa diaf'ia. d1·sta
Capit11l, que um 'l outro !ovaram tt t'ustigur a
O SR. ALW~JDA BAttRETO dri. um aparto.
memorirt do Mureclrul. com oc~rrsnçües graO Srt. VICEN1'E llfACIIADo-Sei, Sr. Pr•csi·
vissimas, accusaçües que t'eliztllü!lte não co- dente, que isto é attr·ibuição rio Poder• Exe·
lhel'llm no anir110 puhlico,tunto ~uea memorin cutim, tanto que a resl'eito não tarei roque·
~o i.llnstre 11ror·tn,e lr~,ie extrnmr.liuar·iarllent,; 1·imento algnm; mas o ~ue ti !1tcto, ó quo a
nr'•s e licito fazer ceusuras sobre elle, quando,
blur rficada· (..\powdo., ·)
Não p••deritt, Sr. Prcsirlcute, en ~ue tomei 'como disso um iiJu,tre org~.o diL imprensa,
no SI) nado po:;içiro l't•nnca et•l, rlo(bsa dns,nctns I o !'acto foi. ~e tal ordem, f.,i praticado em
do governo rio marechal 1-lorr:rno Perxoto, lucs con•lrr;ues, quo cm. urna a!fl•onta ao
ser nccnsndo (Jojo do lb.zor-lho r:rrmrrn~ po,,- exorcito, a resvnlal':t dos hombrus daqnolles
tllllmns. E ser· accu~ndo P"'' quem'! P1w aqw·l· militares, :1 quem tinha attingrr.lo, ptLl'll terit•
les qrw vivcru.rn a amru·g-ur·nr os rrlt.illlfiS dins a hn!lrn Jlllciorml.
rb viilrt do glof'io;;n mori.O, cOIII ns :wcusaçlie,~
N11o sur·ei eu, poriJm, quem venha lcnmtar
mais int'undadtts ,obr·u sr•11 go\'or·uo, cur1:1> censru·us ao Governo qunnrlo w mostrn tão
uindl!. rlopois do morto lovautrtr·anr uccusa,,ües zeloso pCliL ordem ; m11s o preciso que csto
~onutlo
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zelo se oste~n11 a todos os pontos, que attinja.
:L todos os factos qnc podem, do u lll m•1men to
p:J.ra outro, ct'ear situaç:lo gl'u.vissima p:tra
o p:liz.
Assim, lw. telegr·:tmma vin•lo do Rio ela
PratJJ. p:t1'<1 um dos mais respoit:wris orgã.o3
da imprensa desta Capitlll, dcnunciundo um
facto importn.ntissim'l: dizendo quo na Alfan.
deg-a de Buenos Ai1·rs é despachallo com destino a Sn.nt.os e it Bu.llia aJ•mamonto e municão de guerra; diz mais o.sto despacho, esta
tologJ•amma, que o f<wto, que é commenta•lo
em torl.as as roda~ ria sociedarle arg-entina
pJ•ovocan•lo os roparos de todns, tein passado iuteiramente tlcspcrcebido ao no,so ministro diplo:natico ali; nii.o se viu até agor·a
qne provirlcncias haja tomado o Governo em
relnçü.o a este facto. (lia rlive1·sos a1mrte.<.)
St•. Prosirlente, isto é facto gr<1vissimo. Nós
estamos vonrlo que se confla::;ra o paiz em
todos os pontos, que hn a revolta elo> fan;lticos, e, quando uiuguem póde explicar como
é que jag-unços r!P.sarmarlos, nm1arlos simpiCl·
mente de cabos rle vas,oura e rlo pequenos
chuços, oppõem resistencia tüo tenaz ás torças
regulares da Republica, é que o Governo
desta mesma Rcpublir·a deixa que se importem armas, que se fome•:a o mnterin.l c•>m
que se lw. de confiagr:l.i' a P:l.tria, por11lo em
risco as instituições. (Ha >lwitos a,Pal"les.)
Quem importa armas da ltr•public:J. Argentina? O Governo ? n;i.o. O Governo trm seus
arsenaos atapetados de fuzis; tem tantns que
mand:1-os distribuir áquelles que Re propõem
a formar guarrlas pretorianas que o def·md:.r.m
(muilo bem), o nü.o tem ncce,sirlade de ln:tndar br1scal-os. Os governos dos l~stado;? nii.o;
porque estes ni nda ha pouco .i ulgaram não
precisar se aproveitar rio olferecim·•nto que
lhes filzia o gov<Jrno da Uniüo p:wa mandarem
comprar armas aqui na ln tendoncia rln.
'·Guert•a, das muit11s que niio sm·viam ngora.
ao exercito, em vi:~w. du. substituição que
havia sido ordenarln..
Quem importa e;t;1s n.rmas ?
O Sit. VJRGif,IO D.\)Lizro il:i. um o.p~rte.
0 Srt. VJCE:-ITE MACIIAD0- Quem importa
são ;tquelles que pretendem altern.t• a ordem
public t.
Diz o nobre Senador pela B1thia: niío é vord:tdc.
Ah ! St•. Presirlcn to, ~.:i h·t qun.t.ro mczos
atr:'ts dis;es>emns quo nos sm·tües dn. B11.lli:t
havi:t um gt'npo rlrJ lmJ.zileiro.'\ r·cuuirl?s o armado,, ea.paws do opp"r nm;t I'OSJStQllCIJJ.
só!'i:t o Ptll~~az:'ts autrn•i~l~tdc·s (bt Rennbliea, o.=:
nohr-J~ S~rtadoi'03 t~Olll

vestidos ria nntoridado publica o que diziam

« nilo v;tl<l n:trh, rl um:1. reunião de fanut!cos,
~em

l'nrno politico o que ntl•l podem u.bsolutamcn te ;tlter!tl' a paz da Repu bli•·a>>.
E. o que vimos, Sr. Pre;idente, foi cahir, á
primeira teutativn om que interveio a. autoridade do Governo Federal, um punha· lo de
br11vos e logo depois o br:wo coronel Moreira
Casar e seu~ out1·os companheiros servil'em de
p:tsto ao odio, aos instinctos sanguinarios dos
jagunçoô. (Jlfuiw bem.)'
.
Sr. Pr,'sidente. acho q'lC e o momento do
Governo da Republica agir; diz-se que entra
armamento par.t o paiz; e este armamento a
l]uem vao aproveitar? Soll capaz de dizer,
Sr. Presidente, quo nlio sei a q nem possa
aprol'eit.ar este arma_monto IJUe se irn~orta, a
nilo ser nos novos .Tono Bn.pt1st11, que vtvem a
qnorer levar ao b:tptismo os catechnmenos
do. nova. crenr;a, no Joi•dii.o do Vusa-Barris.
(M~<ilo

bam!)
0 SR. VmGILIO DMIASIO dú. Um aparte:
0 SR. VJCE~TE MACHADO-AS Alfandegas

do paiz ~!
O que eBt:'t ~e accus:1nrlo é um facto _que
vern r1Pnuncindo em um despacho do um Jornal. facto de se importare'? armas, e até
precisando-se o ponto rlo destmo, asseguran·
rlo-se J]Ue ~ognem para Santos e Bahia, e do
o nosso Ministro Plenipotenchnio assistir
impavido, nbsnlut.am~nte inerte~ a e~tes ,rrepo.rativos de subver.<:LO dn. Patt•ut: E l.JC.JtO a
nr'ls, que cogitamos destas c~usas. 1.nqumr no
Governo. si o fr1cto é real, s1 elle fDI por qualquer modo trazido no seu conhecimento, e,
no ca.so nffi1•rnn.tivo, si o Governo tomou provirlencias pn.r:t qufl nil.o pos~:J. em um dado
momento ser colllirlo de surpreza..
Acho que ó um rlireito nosso.
Além 11iSiO, JltLO SOI'Ú. um S9l'VÍÇO que esto.mos prestando ao Govm·no, lembr;Ln~o·lhe
rsses perigo•. )l:tra assngurar 11 sercmdade
de sua 111 arei! a~
P.>is n.o r>overno quo ••st.it tomando medidas
nxt.raor•din:trins para mnntr.t• a p;Lz •lentro rlo
plli'r., pórle pass11r despel'cebido o fa.cto r1e estar
so rcmet.tonrlo a.rmas para rlenti'O •la Rnpublicu., sem se saber q uo fim elias vão ter~
O Sn.. VmGILIO DAlrAsro-lsso não pódo
dcix<tr do ser l'tt!so. Isw faz muito bom
no~ inimigos •lo crmlito do p:1iz no estran-

geiro.
0 Sit. V!Cl~NTI: MACJl,\Do-Rnsponderci 11
V. Ex. ~no quem tltz 111111 ao crorlito do paiz,
,:;Ln ns IJ 110 enten le111 qne tudo enrro em um
COft.C . . :L ilil'ioua tam- 111:tr ti" r·o~ns, ~ii.o os q uo 'alllrmn.ram que os
o Jl'lt'i,(t!ld.o: ó ph:m- lilllaticos quo sn l'eunhtm no soJ•Iii.o rlil Ra.llitt,

isl.o <'1 piJ:I.I!I,:rt.ht;
m•:ttll inc;tp:17.1'S rio oppm•.se n. quntqnet' t\1t'l,:a
tazi:J, hojo '!
Nc.:;-;a.' occ:Lsifin o1•:tm o~ org;ln~l mais insus- J'cgul;tt•; siio o,; que. indil'cCtltll!ente, acoro:r~it.os •ln opiniiT.o d;t HLLl!i;t, q uc csttwam i tl· r;on.m. :tpplautlom todas as tont;ttJvus de sub-
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vcrsii.o, rlesrle que etlns tendam a reduzir
O que eu d.is1e uum gJ•ito do alarme, que
verdadeiramente ao nada o elemento repu- pu.rte dos armiaes republicanos_. .
.
blicano desta poiz. (M~tilo bem.)
E:' pt•eciso que o Governo este,Ja prevemdo.
0 Sit. VmGU.!O DA~L\SIO-Lembrc-se V.Ex. Tent:t·sc por cerlo uma >UlJVersüo tia ordem
de quem foram os govorn11dm•es da Hallia, publica. Nilo se importnm armas para mandesde a procln.maçzio da RupuLlica ató lm ter a paz e :t tranquilidade no seio do paiz.
A situaçü:o politica, nos· ultimas tempos, os
dous annos pas$ados,
factos
todos que teem occorrido, aconselham
0 SR. Vrc~;-.;TE MACHADO-Nilo quero s:tlJer
ao
Governo
e cautela.
quaes foram os governadores da Ha!Iia; o qllil Nilo possop1·evidencht
ser
censut•ado
po1• vir reclamar
poôso n.ffirmn.r, é que a grande plrte da res- previdonci:t e c:mtelit rla p11rte
Governo.
ponsabilirlade dos factos quo se passam uo Si ha quem mereça censura silo !lo
:trtuelles
que
sertilo da Bahia nilo pódc ser extranl1o o go- veem nisto um acto rle hostilidade, quando,
vernt~dor daquelle Estado.
ao contrario. aque!les que se levantam pro0 SR. SEVEIUNO VIEIRA- V. Ex. nii:o é vam que silo capazes de todos os saeritlcios
capaz de provar isso.
pela Republica.-e não fazem rleclarações
0 SR. VICENTE MACHADO-V. Ex. nilo b:tnnes, como disso o nobre Senador pelas
grite, porque com gritos uilo convence a Alagoas,-e j:'l disso de~am .provas, e e~tó.
ninguem.
escripto nas paginas da lustorm da Republica.
0 SR. SEVERINO VIEIRA- Estou protes- Brazileira.
Vou apresentar o meu requerimento e o
tando com calor contra o que V. Ex. disse.
Senado
rleliberarú. wbre elle.
0 SR. VICENTE MACHADO- V, Ex. deve
Os
motivos
me levaram a apresentai-o
protestar contm o que foi dito pelo major silo altamentequopat!'ioticos.
Julguem, como
Feuronio, contra a~u1llo que dizem todoH os quizerem
e
entenderem
os
Senadores,
militarrs quo estiveram no sertão da Bahia, que o combaterem ; o qu~ Srs.
é. preci~o é q~e
e entilo l'e$panderá; porque, até hoje, ainda Cn.nudos
seja de uma vez a.nmqmllado (apo•anii.o tiveram J'espost:t; as.sim como está ~cm do.<), esmagado,
que novos canudos nilo
resposta a palavra do eminente republicano, venham de novo eperturb(lra
Republica I Para
qu~ se occulta sob o pseudonymo de .leiTcrisso
é
necessario
que
o
Governo,
que manda
son, que lançou essa accusac;:1o ao govornn- <lesarma.r republicanos, nilo deixe
se
dor da Bnhia. L~'mbra·me cgora, tambem, o armem monurchistas ! (Muito bem, que
muito
nome do illusti·e militar, que foi comman- bem!)
dante do districto, o general Solon.
E' lido, apoiado e posto em discussii.o o
0 SR. SEVER!MO VIEIRA- Eu jti, pedi a
seguinte
pahvr>1,
0 S!t. VIRG!LIO DAMASIO- Peça tambem
REQU!lRIM~NTO
as intormações que ao goverl!ador deu o
finado Moreira Cesar.
Requeiro que, por intermeclio da Mesa do
0 SR, VICENTE MACHADO- Eu não vim dis- Senado, se peça ao Dr.- PI·esirlente da Rep~
cutir os factos da Bahia, estranho que quando blica que se digne de .mt'ormar se o_ nosso MI·
disse que vinha chamar a attenção do Go- nisiro PlonipotcnciariO na Republica Argenverno para um telegra.mma rl'O Paio, se tina. tem :razido ao conhecimento do Governo
levantasse sofi'reg:t a lt>giiio dos que detilntlem ria Republica o J\tcto de serem despachadas
o Governo, para mterromper o meu discurso. na altandega de Buenos Ayres nrmus e mu-·
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO- Isso SÓ niçõcs de a"'uerra, com destino a Santos e .à
Bahin e no caso amrmativo quaos as provinas columnas d'O Pai;.
· O S&. VrcENTia MACIIADO-V. Ex. tem dencias tomadas.
obrigação do explicar o que disso, O Paio é Sal!l. das sessões do Senado, 5 de julho de
um ,iornal republknno, que tom mnila au- !897.- Viccl/to lrlachaclo.
torirlitde e quA tem lutado Jlela Republica
mais do que uque!les que sú >e sentem l'O·
o s 1•• Severino Vieira - SJ•.
publieanos, porque estüo inve,Cirlos do uma Presidente, peço a v. Ex. quo ordene me
posição otncia! no seio d11 Repu!Jlica.
;;eja entregue o requerimento.
0 SR. B. DE l\Il~NDONÇA SOBRINIIO - To!eO Slt. PimSJDl~Nl'E- Está SO lançando O
grammns :less:l ordem devi:1m SOI' assi;;n:tdos. competente t!e,;pacll<l.
O SR. ALlllli\TO GoNçALVEs-Nüo "' anonyo Slt. s 1~vEmNo VmmA - Sr. Presitlonte,
mo, vem do correspondeuto rla Jolha.
ao ler lwjo 0 telogt·amnm de Buenos Ayres,
o Sit, VICE1\TI·: MACIIADo-Vou mandar o/cxpctlitlu para o impo1·tu..nto orl(iio dest:1 c:l:,
meu requerimento ;':, Mo~u.
pita!, O Pai:, o, om ,cg-uida, a locitt em qu~
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esta conceituada folha cornmontn o mesmo
O Sit. Vrcmmrn MAcllADO - V. Ex. está
assentei logo no proposito riA considerando f.ttta a.quillo que eu proprio
aproveitar a occasião,se esta se otrerecesso na nlio comiderei como tal.
presente sessiio, para levantar, tle.;ta triO Srt. SIW8RINO VIEIRA. - Sr. Piosidente,
buna, em mou no:ne, em nome do partido a. nossa situaçiio 6 hastttnte seria e eivttda de
qu11 represento n:1 B.1hi". e no do honra lo e dHTlculdades par:t nii.o se1' admis,ivol que es- ·
digno governador dnquelle Estado, sol,.m1e teja.mos a atacar o Governo ela Republica por
protesto contra a insinuação pouco generosa. actos praticados no exercício de su<ts attripara niio qualificai-a de modo mais preciso, buiçües, em rtue, nem siq ue1•, uma falta lhe
que matevotamente se faz ó. situação domi- é imputada..
nante no meu Estado.
Niio venho absolutnmente oppor-me ao
Agralleço, port:mto, ex abund~ntia co1·rlis, requerimento rlo uobl'O Senador pelo Paraná.
como o melhor serviço que me podia hoje Ao cnvez, penso que seri1 muito acertar lo
prestar o honrado Senarlor pelo Paran:i, como f<Lzer o Governo quanto lhe incwnbe pan
o m'lis importante favor q tW m~ pnrlel'Ía ser apurar a ver.lnde dos ('actos denunciados no
prestado pelo mais rle•1 icario amigo, o en- telegramm:t publica•lo pel'O Paiz; m:ts niio
sejo feliz que me otrereceu, provocanrlo o me parece por demn is accrescentar desde já.,
imluzido por informações fidedignas que me
debate sobre este assumpto.
foram ministradas, que esse telcr;r·arnma, anNão entrarei no exnmo r.h foição p:ula- tes de confirmado por provas aliu,dc colhiment ll'ista que os publicistas meno:; meticu- rias, não pódc mel'eccr' ré, sendo corno é da
losos facilmente cncontrari:11n impressa pf'lo lrLVra de um ext.rangeit'O, um Sr.Clirnn.co dos
honrado Sen:L•lor n:t discu,siio .lo req uer·i- Reis, deportado, h<1 armas, desta Capital por
mento que formulou, demonstraria, como exercer a triste c condemna vel profissão Je
ficou, que S. Ex. veio neste recinto critic:tr caften.
actos praticarias pelo S1•. P!'esir.Jento rla ReU~r Stt,SgNADoa-0 Climnco dos Reis?!
publica, no exercício stl'icto de suas attribuições constitucionaes, sem deeviar-so um
0 SR. SEV81UNO VIEIRA-Sim senhor. Re·
apice <las normas da lei ; censur·anclo do seu firo esse fitcto sem assumir. por emqu11nto, a
pontO tle vista os moveis politicas quo em- responsabilidarle rl•1 accusa~iio ; porqne niio
prestou ã acç;i:o governamental.
costnmo accuSitr a ning-uem sem provas; mas
0 Sa. VICENTE lliACU.\DO-N:io affirmci f•tQO·O por que cavalheir·os rla m<tior• rlishouvesse o Goverao comrnettido illegalidt~de~, tíncGão me at!lrmar;r m a sua verd:.de, accredisse, pelo conr.rario, que estava no exercicio scentanJn que isso est:tva registrado não só
nos archivos da Policia. desta Capital, como
de suas tLttribuições.
ainda nas do Consulado brazileiro em Buenos
0 SR. SEVElUNO VIEIRA_:_:\fiiS, si Ó assim, Ayros. (!liso.)
si ó uma attribuição irrecus<wet e rigorost~
E,tou ainda int'ormndo rle que esse corresmente definida a que tem o Executivo de no- pondente telegraphico rl'O Pai; cm Buenos
mear commandantes para as pr·aç11S <lo gnel'l'a, Ayrcs, acha se muito rlespeitado com o Mia que veio a censura feita por S Ex., com ni~tro brazi loiro, de cujas cronçus.repu blirelação ó. nomeação de command:mto par·a a c:.nas não posso d(lr testemunho, porque
fortaleza de S:1nta Cruz?
nem o conheco ; mas ouvi de aur.orid11de
O SR. VICENTE MA.CI!Ano- Niio fiz cen- competente que esse illustro cirlauiio tem
suras, disse apenas que o acto e1•a uma sur- honrado :1 ,;u;1 naçã.o em todos os pai~es, onde
lhe tem cabido a mis>ii.o de representai-a ; e
presa.
não lbi senão por attender n.o seu mrreci0 Sa, SEVERINO VIEIRA - Niio fez censura! monto,
que o actual Sr. Ministro das RelaAcaso trouxe o nobro Senador esse neto ú. çúos Exteriores
deu accesso rl:t logaçiio
tel:t da discussão p11ra elogiai-o? S. Ex., no em quo so achavalbo
pnm 11 rle Buenos-Ayr•es.
correr do seu discurso, conressou com muita
Climaco dos Reis, apczar de d<,porr.arln do
verilacle e ines 11e r·arltt l'mnq uoza : « nii.o I! a Bt•asil (a1"wtes) r;rn. induvi la1uente adrnittido
governos sem orros ,»
1111 IPg:tçiio bruziteira em Buenos·Ayres. pel:1
Ora, si o illustro Senador espontaneamen- qun l sa.be-so, 01'!1 ate estipenr]iado n:t qU:LJite reconhece quo nenhum govor·no escap:t a dtLde de agente ou cousa quH o Vl\lhu, com a
essa. triste conl;ingencia.. tiio nrdu:1 ó a. sun gratificação mensu.l de 200 pesos.
tareli1! porque. entiio, ter sómtl!lto palavr·as
Esse ingrA:'Sl) indevirlo de Climaco dos Rnis,
ele cncomio 11 gloritíc:Lr,,iio para. to· lo;~ os actos nn. togar;ii~,, l>!':tzrlcim, vinha, 8Cg'U!Hlo ttiud!l
e at<i para as culpa.:> do r;ovot'IIO t,;l[, o npr·o- as iulln·mar,,I-,OS q ltf' Lenho, <l1J~rle o t.empr) cm
ciar com tn.n to rig-or o~ :wr.os. ou me .. ; mo as flUO I:J'It esta. rlirigi•l:t polll i>:triio tlo AII•ll"!II'
t:lltas de outro govoruo 'I E' tor tlous pesos e e CriDt.inuon, tltil qtlO u 11drml ropro.,ontanto
do Bra~il, t\ssumintlo o exorcicio do suas eloduas medidas.
tele~ra.mma,
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vado.s fnncções, fez immerli:ltameuto respeitar
a decisão da autoridade de seu paiz, vedando
a entrada do deportado n:L legaçlio a seu
cargo.
Da.hi o despeito que bem póde ter si,lo a
causa do telogt·ammu. quo ,111 logar a esta
diSCU>São.
Com ctreito, Sr. Presidente. a impertinenciada accusação resulta, a primeira vist:L, do
facto de não parecer que nas attribuições de
um ministro rermsont:J.nte em paiz cxtrangeiro, co ibr~ a do fiscalizar o qno se exporta
desse paiz par11 o nosso. (AJlOiados.)
Essa tlscalisação é t'eita, stm, por occo.sião
das entrarlo.s em nosso paiz; e po.r:1 exercel-:1,
abi estão as nossas alfandegas, dotadas rle
meios e recursos pam fazei-a etrocti va.
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no Governo Fcdeml, e si n'i.o estou enganado,
:i impronsa dcst1t capitnl, em dezembro rlo
anno passado, note·se bem, em der.embro do
n.nno pa>sado, qu11ndo se u.prosta va contra
aquelle Jóco de fanaticos e bandidos a expedição ao mando do major Febronio, que o
numero de combatentes alli, não excederia
de quinhentos homens, não passando o mais
de mulheres e crianç:•s.
Es~a amrmaçiio ó de dezembro rlc 1896,
qmtnllo se organisavo. a oxpediçiio comman·
dada pelo mujor do 9'' b:ltn.lhão do infantaria
de guarniç>io nn. Bahia e lbi feita em face do
inlbrm:~çiles do juiz de direito rla. comar·ca de
Monte Santo, em cujo 1•erimetro se acha a
reg-ião de Cnnurlos. O inlbrmante não póde
abs?luti1rn•;n.te ser suspeitado pelos adver··
Sl!'!OS poli tteos do governador rla Bah ia, por
(Apoiados.)
Não desconheço, entretanto, que si o mi- ser· parente proximo e amigo do St•. Barão
nistro brazileiro teve, de qualquer Jórma., de Geremo:tho, um desses adversarioo a quem
conhecimento da exportação e destino do ar· cabe, po~ ventura, a inciativa de5sa carnpamamento a que se refere o telcr:r·amma nlta d:1 calumnia em que todos os manejos
d'O Pai;,m•a seu dever, pelo menos, commu- t~em sido empregados para se ditramar o
nicar o facto ao Governo de sua naçiio, atim Dr. Luiz Vianna de pi·otector de Antonio
de serem com segurança tomarlns as provi- Conselheiro.
Neste p:wticular, St•. Presidente, mé certo
dencias que no caso fossem aconselhadas.
O Gover·no certamente ha de tomar conhe· que as inlbrmaçües ministrarias ao governo
cimento dos factos, e nã" tenho duvida em da Bahia pelo juiz de direito de Monte Santo,
que elle sabera cumprir• o seu dever, si lbt· p:tronte proximo, :ttuigo e correligiouario do
encontrado em fa.lta o seu representante na Sr. de Geremoabo, coincidiam com as obtidas
do outras autoridades locaes.
Capital Argentiua.
Ainda mais: por essa occnsiüo o Sr. mDjor
O SR. MottAES B;~mw.,-0 telegramma rli1.
que o armamento toi caminho de Santos para Febronio, á frente de umtt força de cerca de
trezentos a quatrocentos lwrnens, já em
Canudos
m"rch:t no município de Monte Santo, pedht
0 SR, LOPES TltOVÃO- Todos OS caminhos mais cem homens para ir atacar Canudos,
-vão ter a Roma.
·
salientando a urgon~ia de se adeantar esse
O SR. SEvmruNo VrmmA- Não entro, Sr. ataque, para que a demora não Jaci!itasse
Presidente, não quero alJsolutamentc entrar maior agglomeração de fctno.ticos.
na indagação de ter chegado a Canudos •. e por Tudo isso consta de documentos que estão
que caminho lá foi ter, qualquer partu.la lle publicados em uma mensagem do governa·
armamento procedente lle Buenos Ayres. dor da Bahia, distribuida por· todos os EstaPretiro col!ocar-me contra os que duvidal'em dos da Republica.
disso, acceitando a vm·dade enunciarl:t pelo
meu distincto collega representante da Capi- 0 Stt. VICENTE MACIUDO-:-Ahi forr.m feitas
tal Federal de que...:. «tortos os caminltos vão •JS mais injuriosas [accusações ao .major Fe·
bronio.
•
terá Roma.»
Não pos,o, porem, doix:ar de protas~ar• conO SR. StmmrNo VmmA-0 nobre Senador
tra as suspeitos:ts insinuações que se rnforem leu essa mensagem 'I em quo parte della
lla loe1ll d'O Pai:;, partilhadas pélo !Ilustre veem registrad:ts essas injurias " que se
Senador pelo Paranl1, contm o honrado Go· relere contro. o maJor Febronio ~
vermtdor• da Bahiaoa politicu. que o apoia no
0 Srt. VICI~N'rE MACIIADO-Na imprensa da
Estado.
Bahia,
em telogrammas.
o Dr. Luiz Vi11nna tem um ct·ime. si quizorom , si aehal'O!ll que isso lhe devo sm· impu- O St\. SgvrmiNO VmmA-Peço licença pn.r:t
ta·'o, como um c1·inw:ó ter dado a pala.vr:.t de não discutir com o nobre Senador este ponto,
al•rma é ter Jll'OI!lOVido a n.cç,fLO armada si não tendo ndeante 1\e nós os artigos da imcontra Àntonio Macio! e os ba.ntlidos de Ctt· prensiJ. e os telegramrnus a que a ilude S. Ex.;
m11s nem preciso de intervir na liquidaçao
nudos,
Sr. Prasiucnic, tom-se füito lorm:,lavol tlosto incidente. Si o nobre Seuatlor rJuizer
en.pitnlo do accusar;ão con~ra o digno gover- ft~;er-mo tL tlnoz:t de cotejar osms t~ccma.:üos
nador dll Bahia, u Jmvcr rlttu em tole;;-mmma iujurio~us com u;; escriptos do mujor Fobronio, ·
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cos, não só polo que viu o mesmo ma,jor,
si nu.o ain•la pelo que ouviu do tenente-coroIWI Antonio Reis, residente no Cumbe.
Nilo cm, poPtanto, com a informação ante·
riot• a e5srs testemunhos mais positivos, mais
proxi1110S •la verdade, que se devia. agi1• na
ot•gttniza.çii.o da. expedição, Cl\ÍO comma.ndo foi
d1Hlo ao tiio infeliz quão valente coronel Moreira. Cesa.r.
Esta. vm·dade se impõe tão irreductivel e
ineluctavel q11e a. malevolencia e o odio dos
11ll Ycrsarios o inimigos •lo halll'ado governa·
dor do meu Est:tdo e a facilidade de maiot•
numero que anda a ropeti1• muita cousa,
sem ox:tme. pela simples toada., não hesitam
em commetter o ana.chronismo de trazer
a informaçiio daq tJel!e govm•nador para o
pel'iodo em que se organizava a expedição
Moreira Ccsn.r, do pois da. retira.da da expe·
diçlio sob o mando do mnjor Febronio, tudo
isso para se lançar ao Dr. Luiz Vianna o
ma.ior quinhão de culpa. na sorte Iamentavel
que teve a. torceir:> expediçiio.
O que ninguem pó·le seriamente afllrmo,r
e que haj;t o mais simples acto, uma simples
paltwra. otrlcial do governo da B:lltia que
podesse influir na. organização desta expeflicão.
Esse governo não teve nada absoluta.mente,
nem directa., nem indirectamente, com a. organização dessa força.. O seu esforço, a sua
solicitude cireumseroveu-se. :1 a.cçõ.o de auxiliar a. mobilização da columna e a reforç:tr a
sua quantidade com um contiugonto da Jbrça
po!iciul do Est11do.
Da. :mu. correcção e do seu zêlo rlão teste.
munho irref'mgavel documentos numerosos
do pnnho do inditoso coronel Moreil·a Ce~a.r;
e, ainda. depois de sua morte lamentabilissima, ahi est[t o testemunho da. briosa officia!idarle, que lhe era mais dedic:trla, e de
qu:tntos quizerem sm• justos e imparcia.es.
Repito, Sr. Presidente, durante o período
da ot•ganizaçiio <testa ma.lograrla expedição,
o govomndor d:t Bahia não disso uma palavm sobre o numero e a força dos pa.rtid:trios f!,J Antonio Concelheiro, nem sol!ro u
sulilciencia da mesma. expedição.
0 SR. VIC!~i'i1'E MACJIAllO-Disse·a O Sr. Arthur Rios.
0 Sn.. SEVERINO VmmA-Pordão, o Sl'. Arthur Rios nem foi chamado a dar neste sentido infbt•mar;ües :to Govemo, nem perante o
mesmo se apre,;cutou espont.nneamente com
tul intuito. O i>t•. Artllm• lUas euntestattttt<'l
11 nol icia. <h lu. pel:1 ilnpren:i<L tlestlt Cu.pit:tl
do que dia vior•tt 1l:.t B:thm com o tim do confoJ•enciar :t respeito com o Governo da Hepu1\Lmoso a.n tro.
Na.s publ ica•;.ües pam tt imp,·ons:J, fei t,n.s hlicu..
paio major Fcbronio do Hril.o, su fltll:t na exO illm:tJ•o Doputu<lo l!tthi:tno explicou o mo·
istoncia de 5.0UO a 8.000 bandidos o fannti- Li vo patonto tlo ~u:t viagem nesta C:tpittll; o

si quizer examinar a origem da provocação,
eu deixo ao seu cri te rio decidir de q ne lado
partiran1 c~sas i!l,iJll'ias.
Mas, como vinha tlizen•lo, Sr'. Presirlente,
n. in!'oJ·mac;ão elo governmlot· th• B:lllia sobro
o numero presumido do combatentes no
antro elos bandidos era. publicada, se bem me
rcco1•do, em G do dezembro do anno fin•lo,
quando se organizava a expedição commandada por aquelle major. Completada, depois
disso, essa expedição, não eom :ts cem pra~'as
reqmsitadas, mas com o dnplo clesse numero,
marchou clia sobre Cenutlns; bateu os l'iillttticos nas trincheiras natnmes do Cttmbaio,
onde perdeu quatro valentes soldados ; i,;to,
se me não engano a lí •1e janeiro rlesle anno
e approximou-se até uma legm <listante do
reducto •los bandidos ; e sendo no di11 immediato, antes de mover-se do acampamento,
cereada por estes, bateu·se tt columna. l•rga.l
com exemplat• denodo durante cer·ca do 8 <JU
9 horas, tendo perdido seis homeus, não se f:•llando em muitas dezenas de feridos, entre os
qua.es não houve lb!izmcnle um socas o fatal, e
retirando·SC na melhor Ot'dem, depois !\'essa
luta, ou om meio della,por tiet• avultadissimo
o· numero •los atacantes que a cercavam por
todos os bdos.
O S!t. QurNTINO BoC.'I.YUVA-Basta. isto pa.ra
fazer a. reputação de um militar.
0 SJt, SEVERINO VIEIRA-Depois desse encontro da columna. legal ao mando do major
Febronio com os jag-unços de Conselhei,.o ficava.m completamente pot• terra os calculas de
orça.rem eAtes por 500 ou GOO homens. As
ba~es em que assentara a int'ol'l!laçiio <lo go·
vernador da Bahia. não podiam mais prevalecer; e, en treta.nto, esse calculo poditt na
occt>~ião não estar tão longe d:t verdalle,como
ao tempo do combato do dia IS de janeit•o,
por que o numero dos bandi,los podia ter
engrossado no lapso que decorre entre umtt
e outra 1lata. Como quer quo seja, aninguem
mais era licito f11zor obra com a int'orma.ção
de dezembro do anno passado.
Tendo-se de organizar depois do m:tllogm,
a IS de janeiro, da expedição dirigida pelo
ma.jor Febt•onio, uma no,·a colUinna para
atacar os rocalci trantes rebel<les, afim ue
trnzel·OS ao dominio da lei, e semlo p:trn isso,
antes de tudo, necessario avaliar a sua l'esisteneia e recuJ•sos, atlm de sabcr·so estimat• a.
Jbrqa que <levin constituir a colu mm1 atacan le,
niio podiam h~tvor mrlhOT'es inlbt•ma\'ücs du
que tt,; prostarh~ pelo Sr. mn,iur· Febr·onio e
suus cump:mhoiros 1la co~ut,ato, os qa:tes luttArmn contra os ban<lid<.~s 11 Ulll<t legou. do
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si ne,sa occnsião externou algnm pensamento,
o fez incidentcmcnte srgundo Hs impJ·e,sües
quo trazi:\, as quars nfi.o eram sin~ ularcs; was
eram as da. generalidade ua p"pulaçüo du. Capital, devido sem rluvida, ao máo oll'eito pi'O·
!luzido peht8 inesperadas e abl'uptas invectivas e aggrcssürs com que o commanrlante d:t
segunda expedição veiu para o. imprcnoa
narrar algumas peripecias de ma m:trclm.
O que é de admirar e que, no rne:;mo escripto em quo o Sr. Artllur Rios fazi:t :;olemnr
confissiio de seus sentimentos de imr•ansigcute
hostilidarle r.ontra Consclhcil·o o os sou,; hnll·
dirlos de Canudus, at.tribnindo iguaes sentimentos :1 gPneralir1at1o tlo sous p:ttricios, in·
clusive os mais acirrados adver,n.rio~ tlo go·
verno estadual, collocan<~o-se dest':lrte superior aos manejos ria politicagem e ao espírito
de intriga, que domina por via do T"egra, toda.•
as ac,,ões fios homens politico,; neste pniz, se
ap~tnhasseurnjuizo incirlenternento aventura·
do, sob o influxo do impressüe~. ninrla nüo tliA·
siparlas,para,pelo,; processos do en!·êdos muito
ca vi!losos,se su,peitar de tral!içiw :1 Republica
o Dr. Arthur l{io.s; e11;qunnto nunca houve
quem tiwsse carga a illustre advogarlo que
~e promptificara a requerer ordem de habeas·
cm-pus em favor de Antonio Conselheiro si
clle fosse trazido preso de Canudos em no·
vembro do anno passado.
E não e sómente isso.
A c:n·t:t do Dr. Rios, IL quo alludiu o illustJ·c
Senador pelo Para11ú., provocou recti tica,õo>
da parte do Sr. Dr·. José Gonçnl ves, que veio
á impren,;a dizer quo niio pertencia :tO numero daquellcs que queriam o exterrninio do
1'óco do banrlitismo de Conselheiro- ~ue
aquell:t pobre gente n:io tinha outra faltt,
si não a de ser fb.natica e sebastianista; o que
elle, o Sr. José Gonç:Llvcs, não tinha, 11té
então, podirlo saber em que artigo do Codigo
Penal est~varn incursos Antonio Conselueiro
e seus nsseclas.
Este escripto do Sr. Dt• ..José Gonçalves,
que ~c intitula-Cart:. aberta u. O Paio,- o
importante jornal desta Capit.al, foi retligido
depois do dia Gde [P.vereiro dt·ste anno e está
estamparlo no conceituado ,jornal A Bafl.iu
que se erlitlt em :1 Capital do meu Estado,
numero de 20 do referido moz do fevereiro.
Jú. então os bandidos de Canudos havi:tm
distruido ris fazendas màis proximas rlo seu
antro; tinham, em novembro do anno proximo findo. ferido combate com a força do
tenente Pir•es Fcrreir:t, i.tdo ao seu encontro
no a.rmial rlo Uan!t, fazondo na. f.::rç:t legal
I l mort.o;, inclusiYo um o11lcial; havi:tm l\lll
17 ou IS tlo jancit•o, fie:; te arJJJo, tr:tvado co:!l
a força, :ro mundo do major FdJJ·onio, cuwlt:L·
b:tl.es do quu rosuiLur:tm dllZ JJJOrt.es Jl:t,,
forças Jegaos, além do muitos J'orimonto~; o
depois de todas cBsus gravíssima~ ll<çunllus o
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Sr ..José Gonçalves niio via naqm,!Jes pob1·es
ünwct.mles

outr·o~

crime~,

sinüo os de fana ..

ti,uto e do sebastiauismo que, aliits, mio tcern
Cfii!IO S. Ex. mesmo o t·econ!Jeeeu clas>ill·
cnt;:io no Cntligo Peual brazileil'o.
Nãn adtluzo estas couHiclorações no pensamento de lan~ar sobre o ~r ..Jo:;ri Gonçalves a
suspeita de conselhcirista,si bern que eu esteja
convencido de quo esso cidttdão, vendo, em
cada um rJaquelles desastres, enort·nc contrarierla.do a ussnlJerhnr o g-ovet•tmrlor da Balda,
tivesse, na cxp:msão do seu odio incocrcivcl
con tr:t esLa, experimentr.do mais a satisf;tçii.o
de urna vingança, do que o sentimento de pezar pelos revezes dtt Republica, por occasiiio
dnquollo destbtl'o.
F;tço estas consirlera~.ües para salientar os
matw,ios da politicagem perfirlu.,abrindoa m:tis
desleal carnpllnha contra o Sr. Arthnr Rios,
e achando muito cor1·eeh a manifestação do
commiseraçiio do St·. Dr. José Gonçalves em
f;tvor· dos pob1·eg de Canudos.
Chegando a este ponto, não devo perder o
enso,io de protestar ainrla contra urna outra
intriga do mesmo g-enero, pela qulll se procura lhzer crer '1 ue os partidos politicas na
Bahia teHrn utilizado serviços de Antonio
Conselheiro em pleitoH elcitoraes.
E' uma lulsidade revoltante qu eninguem
sm·ú. cap:tz do provar.
Sou url versario do Sr ..Jo'é GonçnJves e elo
seu grupo politico, cu,ios pi'Occsso:> detesto,
como detesto :ts suns J'1•ancas tew.lencias pura
o; qovemos {u1·tes das clictaduras, mas dou o
meu testemunho r!C que elles nUuCa fizeram
politica nem cu os raputo cllpazes de pretender n.inda hoje o auxilio de Antonio Conselheiro.
Niio me detêm nesta confissão fmnca as
provas mais de uma vez exliibidas das intr•igas
vis e mu.chinações com que esses adversarias
têur tcntatlo, fúra do Estado, principalmente
nesta Cnpital, envolvor em densa s0rnbra
do~suspeiç~.o muitos dos meus cor·roligional'ios a comet.'lll' prdo proprio Dr. Luiz Vianua.
Esses o.d versados que jli. h::wia.m alliado :1
"u" c;unpanha de dffl'arnação alguns gratuitos inimigos do governador da Bailio., que
tem o grande Cl't>iW rle nii.o haver intervindo
no pleito de 30 do dezembro contra a reeleição
de Ruy Bnrboso., podem agora explorar como
quizm·em :1 má vontudo c o odio teroz cm que
incorreu a representação b:thiana no Con·
"l'e~so Fecloml pela atti tu de que J•esolulanwntc assumiu, cmancipamlo-so de umn.
dirrcr):i.o politic:1 ~uo av .. n\'uu pelas linltas
cul'vas tlns my~ti licnr:.tít s e jU. comec;n.va a.
olcsnr:t<:Cal'tll'·,e JlOl' i nsup]lül't:wcl l•repoLCriCiil.
DL•poi;~

que ;LJn:tinat• n tcrnpeslado o cessarem as Iuctas inc:uulescolltes do momento
uctual; depois qno ~e ft·ustt•at•om os botos das
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invectivas vocifera.cs pelo despeito o que ri-· unisona. n. constituição J•epublicn.nu, niio
cocli6te111'Cm os projectis tl'n.i.;oeil'OS das iu- acudisse colore cm notavcl maiol'ia a ~usten
sinwtçõe,; desleue;, a fó republieann. do lton- tal-a.
rado governr~•lol' da Bnltia o do paJ•tidn que
Entretanto, aquellos a que mo refiro cso apoia no Estado hn. de sobJ•enadar,serena e queccm o :;mnd•J serviço prestado pelos adheintemerattt, extreme das pech:.s e baldüe,; rente; sinceros e pret,ondem monopol1zar o
com que oe tem impotentornonte tentado nmor c n dlldicação a Republica, assim como
conspurcai-:..
1a capacidade para servil·a.
E' nesta confianr;:t que havemos 1~0 onfrouo SR. PINriEIRo MACHADO _A questiio
tar com firmeza e sem terg1 w·rs<tçoes as m- esta pura e siruplo•meute na sinceridade da
tr1gas em que procumm onvolver·-nos.
udhcs·io
Sr. Presirlonte, não tenho, é verdade, "·
' ·
..
honro. o a fortuna de set· mencionado entre
ALGUNS SRs. SENADORES-MUlto bem !
os republicanos histal'icos. . .
O SR. SEVE1UNO VIEIRA - Podia, encami0 SR. ALBERTO GoNçAr.vll>-Hoje bl (lifi'e- nlmnrlo a discus~ão para este pllnto, estenl'enç:t nfio tom ruziio de ser.
rlcr-mo cm om1·us muitas considerações desta
ordem; mas, niio quer·endo por muito tempo
O SR. SllVERlNO Vmm A- Aceei to com o abusur rla attenção preciosa do Senado, volto
m:1ior agrado e reg·istro com ><:•tisfaçiio o iL declaraçiio que fazia quand,, fui interrorn·
aparte do honrado Senador pelo Pnrnnit, cujo pi do.
apoio valioso serve-me ja do e>'cudo farto
Não tenho. como rlizi:1. a ventura de tm•
para amparar-me dd <Lccusuções ou suspei- sido repuLlicuno histori•·o .•.
tas que estiio sendo lanç:J. tas aos que vieram
0 Sr:. LoPES TROVÃO- Niio"é ventur:t, SO·
servil• a Republica depois do 15 rlo novembro.
br;~tudo
n<t act.ualiclnde. E' antes uma desConforta-me tanto mais a opinifi.o autorizada do honrado Sanador poJo Paraná, quanto graça..
S. Ex., com a •lupla rospeitabilida([e do re0 SR. SEVERINO VImiRA-Niio sei, nem mo
presentante da naí'ão e do s:tcerrl··cio que C<1he indaQ"ar do ponto de vista em que se
desempenha com a maior rlignidwle e brilho, colloca o honrado S"nador pelo Districto Feesta porfeit:11nente talhado para obter do seus •lm·al, mas a despeito de sua autorizada opiamigos quo abandonem, como recurso de niiio, por qnc isso afinal não passa de opinião,
cornb:tte, essas accu,:tçüos ou insinuações declaro que conoi,lero uma fartnna o titulo
pouco generosas.
de-republicano !listorico.
0 SR, VICENTE !\I ACHADO- QUO!ll US forSi ou pod·~s'e in vocal·o, sentir-me-ia muito
mulou?
mais' a vontade neslc recinto, e por to· la a
O Srt. S1cV!lRlNO VrllmA- Não são poucos parte, cm m.. io dos meus concidadãos, ~em
os que as Jbrrnul:.m; e V. Ex. me:; mo, si não ~er preci,o, muita vezes, estar de promptid:io
quot.idianarnente, mais do uma vc~, lhe:; tum :LOs estimulas de rninhu. d>gniduue e pedir
furç:ts a minha consciencl:.~ para rcsi8tir a
servido de echo.
insinuações que bem ;JOrlem tmzer a intenO SR. MoRA!l> B.uuws- Republicano;; his- r;üo do cnvolvOI'·rnc. Fosso eu republicano
toricos são muito poucos. A verdade é esta. historico e outra ~eroia a minha situação, !'O·
O SR. SlW!lRlNO V!lliRA-E' nisso JJJcsrno vestido rlc a utol'idude, que ago1•a me falta
que est:i. um tios grandes omb:1r'(l.ÇOS, unm ern ul>soluto, pura comlm.ter os correligionadas maiores diffieuld:u\cs. Os republicanos rios q nc me pu1•ecorn transviados.
Tenl1o a dcsgmça. para servir-me da exhistoricos não são rnuir.os; mas Jlltl'e"e que
um grupo rlelles, que suppüo congreg<tr o pross~.o do meu nobre collega pelo Districto
In(l.iOI' numero, nlio :;e aclm ~u.tisfe1to cum 11 Fe·lm•al, do o não ser.
No lern]JU da momtrchi:1 militei om um dos
situação actual d:t sociurl:tdu Lrazileim, por
niio ,;e1·um os lJOrnen~ que o compüem os dire- partirlos que d1ziam sustenttd·a, mais como
ctores unicos, os dornirmdor ·B •lo movimento alliado do que como a•ltJpto.
Dcs•lc o !llCil tirocinio n.cadomico, rdquiri a
social e polir.ieu. SiLo os que •·ntendcm que a
Republica devi:.\ ser J'ei L:t ll:Lra elles o nii:o con vic,,iio do quo:::. r;,onltrclli:1l'<lprosonw.ti .-a,
a~sigrmlando 1111111 vic!Or!a incontest11Vel conpara :1 nn.r;:'Lo.
Per;o licença par11 diznr: estes não estii.o tra o ub;olntismu do dil'eitu di vino,nii.o p11ssa
11:1 altura da oL1a pa1·u. a qual collauor·ar·u.m •le urn:t crolu'''lO prepuratOI'ill do advento do
pel11 propag:wda, quc om :ti ntla bom ius u til- govu·nu •lemocratico sem a tmnsac~':'io do
ciente p:u·a manter· :1 R"publica p!'Oe/aiiiWia licÇiiOS,
Uuhe1'Cittc com eHt.rt eonvicr;iio, nunctt tlz
a 15 de novemlJ1•o do JHSV, si :1 nw;:io IJI·azi·
!eira, rland.o ..xp:m~:i.o 1'1 HU:t i11Jole domoc1·a· protjss:'Lo de fú mon:tJ•ehi~ta. l•'eliwwntc niio
tic;t, que ú illg'Onita a toJos os povos do Nuv1.1 te11ho no 111011 proeodor, durant.o 11 mi11l1n.
Muntlu, omlo tlornirm hoje corno unw. uot11 aeti vitladu pu li Lteu., inicmtht om l oHú, uu1u ~ú
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nota quo pús::a destoar d:t norma que se ti- i soem prol de causas pelas quaes eu ju comves:;e traçado o mnis puro ec~rr·ecto ropubli- b:tti:t desdo muito tempo.
Isso aconteceu, :tinda o anno passado com
cano ; porqu~ nuncn sust,nt•.:J outros Intore.\ses que _uao _fossem os tr·:tns~endentes da o honrado S:·. ganeral Glicer·io, entiio chefe
communlt:tO _soc:al; nunca .lutei. po_r outra supremo do Pa:·tidu Republicano Federal •.•
,
\ · ,,
c:ms:t q uo n:w fvsse 111lu rei vmdtcnçao ou r! e 0 8 J - 0
·
clele>':1 dos dit•eitos rlo povo; om compensação,
11.. OAO ORDMn.o-. mua 1lOJe.
posso tar~bom <li~cl·o, som receio de ser ce>n·
O ~11.. SrmmiNo Vmuu ... ainda hoje .do
testudo, a :.:xcepçao dos cargos do promotor partido do honrarlo Senador peloCeara ;
que oX<JI'Ci durante dez mezos e de juiz mu- mas, 1lizia eu, iSôO aconteceu com o ge·
nici pal, pot' um quutriennio, cargus que an- neral Glicorio, que, em nome dos principias
davtlm,ontfi,o,ao ttlcance de to los o quo nunca da federação, teve do esposar na sessão :lo
wlicttei, júnai~ occupci posiçiio politica que ~,nno pa.ss~rlo ideas e soluções, petas qua.es eu
niio me fo:lse conferiiltt pela generosidade dos Ja combatta, cont1•a o seu voto, e contra o seu
sufl'ragios populares. Afúri1 estas, obtidas Pr:estigio, desde a primeira legislatura repuhonrosamente pelo r~vor dus meus concid>t· l11JCana.
d~os, nunci1 t.:ve .empreg~ ou p~;içlio que me
Que valor pócle te1•, portanto, essa distincção
v1esse dn. mumiJcencm unperml ou da pro- que se procura fazei' entre historicos e adhe·
tecçiio do validos rlo impcrio.
sistas, para se apumr com relaç:ão li scisão
O S1:. LEOPOLDO DE BmnõEs-Nunca occu· que s.e deu no PaJ•tido Federal de que latlo está
pou posição Je confiança.
o ma1or numtJrO de uns e do out1•os? .•.
o Sn. SKVERJNO VIEnu - .E' exacto e ac- O Sa. LoPES TuorÃo-Ninguem faz t11.l
crescenl<tJ'ei: nem ate hoje emprego remune- distincção.
rad~. :exct>pto a3.rlous a q11e .me refe.:i.
O Sa. VICENTE "MACIIA.Do-}!as porque;V,
SI trressc r:nfe1xado em rmnhas maos a au- Ex. ha de estar a insistir nisso? (Ha out1·os
torirlar~e de chel'~ do p:trtido em que militava, apartes.)
te!-o-h1a md_uwlo a. declarar so em massa osn. SEVERINO VmruA-!nsisto, porque se
pela Repub!IC_Il no tl:a ern que nscendeu ao nnrla a fazer gr•ande caborlal dest:1 distincção
governo o gal)!nete Ouro PJ•eto ·
p:na se classificai' a uns de bons ~~cpttblicanos,
O Sn. PmEs FEWtll!lü-Muito bem!
de ctmigos da Republica e a outros de monar0 Srt.SEVEIUNO Vmm,~--~inda mais : si os chistas encapotados; aquelles estão to~os, já
laços de solidariedade com os meus campa- se Sil.br, do VO>SO lado i ~stes querem que
nheiJ•os uüo estivessem ,no momento, ostroi ta- sej;tmos nós outros, sem selecção rlos mais godos pi!la ar!versidarle do ostmcismo, em que nuinos e mais prestantes republicanos !listonos enc .. ntr·avarnos, persegui, los os meus 11m i· ricos que apoiam o Gove1•no. Tem sido este o
gos peht llrepütcncia daqnelle govel'no e do tl1ema ultimamente da opposição que para
seu de!eg:Jdu no. Dallia, eu não tivera duvida IOI'çar esta demonst:·açiio se tem entregue ao
em rompei-os para Jlleitear, em nome dos maior afan, tom feito o maior eslbrço quer
IJI'incipio> i'epublicanos,a eleição de ugosto de na imprensa, quer na Camara dos Depu! sso.
tados .
Mas, Sr. Presidente, si incorro na falta de
O S1t. VICENTE MAcn,~no-Então V. Ex.
uüo portoncer ao n ume1·o dos hbtorico>...
estlirespondendo uo1 artigos da imprensa.
0 S!l.. l\IOIU.E3 fl.Aan.os-lsso não Ó li1lta,
(}SR. SEVEU!NO VIEIRA-E O que me pórle
o Stt. S!!:VEtnNo VJllmA- ... pttrece·me que impedir de I'elorir-me a elles pela maneira
pelo meu f)ro"e'li:uonto, dentro da Repulllica po1• que o estou fazendo1
e ao serviço dell!L, ninguem póde ju!ga1•-se
Entretanto, Sr. Pr~sidente, para assignn!aJ•,
autoriza, lo ti 1\Jrcnuhu• susp:Jitas contrtt mim. de vez, a improcedencia e a inanit!ade
O Srt. Moi:AEs B.\rmos- Hoje e um repu· dess11 distincçüo, como camcteristica de bons
blic:tno m 1tito tlbtincto.
e de mó.os repub!immos, niio e preciso mais
do que lembrar q uo o maior vulto da RepuO S::. SEVErnNo VmmA- Por amor <t blica, o cirlndiio que, depois tle proclamada.
Ropubl ica tenho sido ohriga.tlu :t assumir ros· esta, j!t attingiu ii sua cul:uina~iio, aquelle
ponsrtbilidatlcH maiores do quo aquollaH com cuja memoria tem recebido as maúl invejaque tini::~. o intuito do arcar, quando 11 veis,alevantadasede,lumbrantosglorificações
Btlhin.lwnrou·n\11 e~ptmtllllOIL e grnm·os.t com pol' pal'te de.;sos mesmos que ,e Llize:u os bons
o rna.ndatu uo Coug'J'c"'o Cllnst.im:nte.
1 ·opu1Jlic:uw~. o M"l'echal [?l,!'iano Poixoto.
Teu]J 1) t. ~m:1.1ld pn 1·r.o lllt:-i c1nestt·(~:-; ftlli) mrt.i~~ (IX.(~·r·cia junto n.o g-o VOJ'llO do Sr. lln r·n-Prdo
do p orl.o int•.•:' .,s · :u :1 sua eon,:ulida•;iiu o <LU impoi't:tntissimo car;.:o rl:t 1mtis sig;utic:tti v:t
seu "llg'l',,l!ilrciuwntu e1.cnl1o tido a tortuwt j collilllllÇtt, no qual, a~lhot•intlo iL r•:voltlt,ulo <le
du VO!' lH'OUill!IJO!It08 lit,:tui'ICv.i Vll'Olll aJ:;;tal' 15 d<l IIUVOJllUl'O,contlllUOU lL SOl'VU', SOUI Ulll
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momento de interrupção de stws. elevo.rlas nesto.s mal alinllo..las considerações. (Nao
funcções, circumsl~ncin. que n~.o influiu de opoiados.)
modo algum, paro. ontibiar-lho o ptttriol;ismo Acceito, Sr. Presidente, .e, portanto, voto
acendrado com qno elle ~e df'dicou as insti· pelo requerimento do nobr•e Senador pelo
tuições republico.n~s, prestando-lhes em mo- Paraná, embora o consi•lere incompleto ou
mentos ntTiscnr~os serviços relevantissimos, deflciente; porque parecia-me mais acertado
pelos quaes conqqistou ~nt:·e os servi~or~s que as investigações que o illustre Senarlor
mnis exigentes c tntranstgentes dessas mstt· deseja feitas na legação brazileira em Buenos
tuições~:~ admirnçiío absoluta de que o seu
Ayres, deviam ser antes procedidas nas o.l·
nome é alvo e pela qual se ha de perpetuar fandega~ da Republico..
na historia. (Apoiados.)
.
Si, pois, o c1·ime mais gmve em que porle Pelo que respeita ;i Alfandega da Bahia,
ser encontrado o governador da Bahia é o de posso dar no honrado Senador testemunho de
ser adhesista, e dou testemunho de que que a fiscalização sobre estes artigos tem sido
elle o foi desde o rrimeiro momento, desde o a mais completa, quer por parto do governo
ilia 15 de novembro,em que tomamos de com· do Estado, sem cujo ns:·entimento prévio não
mum accordo essa resolução contra os que se pócle dar amlamento a despacho rlo armacogitavam do reacção, esse c1·imc desapparcce mentos c munições, quer pot• parte do digno
ante Ol mais brillmntes exemplos de que o e zeloso inspector da Alfanrlegu, que em madevotamento ao I'egimen democratico, nrt- teria de fiscalização é intransigente.
quelle grande dia pt·oclamado, não é privi0 SR. JOAQUI~I SA!l.MENT0-0 mesmo ncon·
legio de repuhlic!1nos historicos; consequen· tece hoje em todas as Alfandegas.
temente, não podrm tambem subsistir essas
Sn. SsVF.Il.INO VI!liRA - Essas cautelas,
aleivosas accusaçõo;; contra aquelle honrado já Opor
parte t1a autoridade l'ederal, já por
governador• e a maioria do partido que o parte d:t
autorido.de estadual, teem assumido
apoia no Estado, accusar,•ões engondi•adas o maximo rigor, depois que em novembro do
pala apreciaçlío parcial o injusta, sinão dis· anno proximo lindo foram apprehen•lidos,por
virtuado pelo orlio e pelo. malícia, de pe!•ido chel'e da segurança publica, na
pecio.s da lucta, quo tantos sacrificios ncs ordem
Bahia,
alguns
volumes com armas remetti·
est;i custando, contra esse maldito Antonio dus pela Estro.tla
de Forro de S. Fl•ancisco
Conselheiro e ~cu sc2lerndo sequito.
po.ra alguns pontos do intet•ior.
O Sn. LorJ:s TRoVÃo-Isto é outra questão.
Deante rlestas medido.s de zelo e solicitwle
V. Ex. não confunrla.
e de justillcavel rigor, devo crer que não
OSn. SEVERINO VrEmA-Deixem que esses transital'll. pela Alfandega da Bahia o arma.
processos cavillosos e iniquos para. o julga· men to que o te logram ma do O Pai:: accusa
mento dos factos St•jam apenas perfillhatlos e remettido de Buenos Ayres; mas, como nil.
adoptados por juizes energumonos e sem quadra actual tod:1s as cauteln.s são poucas e
decoro, que das jane!las do palacio do presi- a mnis rigor•osil. vigilancia fiscal póde ser em
dente do um Estado,em arenga prtra as ruas, um Oll outro ponto illwlida pelas argucias da
diio arrhas do furot• com que são capazes rle fraude, é rla mais rudimentar prudencia que
tripudiar sobre a lêi, condamnando ;i elimi- o Governo redobre de zelo 11 vigilancia, e
nação, de certo pelo punhal traiçoeiro do sei· t~>tou certo de que elle sabe cumprir o seu
cario, o governado~ do. Bahia.
dever.
0 SR. VIRGILIO DA~!ASIO- Rssa Ó enorme.
Em toJo o caso estou prompto a emO Sn. Sli:VERI1'\0 VmmA- O que é ccl'to é punhar, cm prol do. consecução dos eEcla·
que, si os banolidcs tle C<tnudo~ lograssem recimentoB pedidos pelo nobre Senador, aufazer prisioneiro o Dr. Luiz Vianna não te- tor ([O requerimento, toda a minha boa
riam onda achar cunt.m ell~ melhor jt~i:.
vontade, to1Ios os meus esforços, po.ra que
:!lias o honrado S3uador, ás suas rosponsa· a verdade se faça evidente e completa
bilidades já tiio grandes que só so medem pela (muito bem), até porque não ho. outro pro·
importancia do mandato que exerce e pela cesso mais effica~ paro. patentear, á sacie·
importnncia ainda maior de que gosa, como tlade, a correcção do proceder do governo
chefe politico cm um Esta(lo prospero e futu- da Bailio. e do partido que o apoia e a
roso, quo.l é o do Pa.ram't, nü.o pórle addicio· lealdade patriotica com que pleiteam o
no. r o. dn, fla.gran te inj ust.iça dessas ncr.mo.ções rtbatimento definitivo o a extincçüo moscalumniosns, insinuo.d:ts pelo odio,I\J.cilmente mo dos l!lno.ticos o bandidos do Canudos.
apa.nhaclu! om art.igus rln jornaes, escriptos (1lpoiados; mtlilo l!em, muito l!em.)
sem oxamo o sob a [ll'imeir';L impre,.;siio, po.m Ningncm mais perlindo a rmltwm, oncorm:
reeditai-as rla tt•iburw. rlo Seno.do.
Parn. não o.buHrtt' JlOJ' m:tis tempo rln al.ten. oO a díscussão.
Po;to a volos,ú approvmlo o rerjuerimonto.
r;üo preciosa do ::>cnado, nlio proseguirei
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N:tdit mais ho.ventlo 11 tratitr, o 8!'. Presi~
designa para. ordem do dia da seguinte
sessao :
·
3' discussão da. propnsição da camara dos
Deputados, n. 6. de 1897, autorisanclo 0 Poder
Executivo a conceder oito mezes Je licença,
sem vencimentos, u.o ·bacharel Octaviano de
Siqueira Cava!canti, juiz substituto seccional
do Estado do Amazonas.

O §1•. Caiado-Sr. Presidente, pedi
a palavr.t para lembrar a V. Ex. que na
acta da sessão de hontem foi esquecido o Estado de Goyaz ; nella não são menciono.dos
os nomes dos Senadores do refllrido Estado,
nem como presentes, nem como ausentes,
qna11do ó certo que todos nos achamos na
Caso..
Peço, portanto, á Mesa que mande fazer a
competente rectilkação, esperando não con·
Levu.ntou~so a sessão ás 2 l/2 horas da tinuo u. reprJduzir-se uma ta! omissão.
torde.
O Sr. Presidente- Será feito. a
rectificaçilo reclamada polo nobre Senador.
Não havendo mais reclamações, dá-se o.
acta por o.pprovu.cta.
43·• SESSÃO E~! 13 DE JULJIO DE !807
O Sr. I" Secreta rio dá conta tio
seguinte
Presidencia do Sr. Manoel Victo1·ino
uen~e

Ao meio·dio. u.b1•e-se a sessão, estando presentes os Srs. St>nadores Manoel ele Queiroz,
.T. Catunrla, José Bernardo, Joaquim Sarmen tn, Raulino Horn, Francisco Machado,
Manoel Barata, Justo CheJ•mont, Benedicto
Leite, Gomes de Castro, Nogueira Pamnaguá,
Pil•es Ferreiro., Cruz, Alvaro Machado, Abdon Milanez, Almeida Barreto, Gonçalves
Ferreira, Rosa e Silva, Joaquim Pernambuco,
B. de Mendonça Sobrinho, Rego Mello
Leite e Oiticica, Rosa Junior, Severino Vi·
eira, Vil•gilio Dall'azio, Henrique Coutinho,
Eugenio Amorim, Domingos Vicente, Por·
ciuncula, Q. Bocayuva, Paula Souza, Moru.es
Barros, Caiado, Leopoldo de Bulhões, Joa·
quim de Souza, A. Azeredo, Generoso Ponce,
Alberto Gonça! ves, Vicente Machado, Esteves
Junior, Gustavo Richard, Pinheiro Machado
e Julio Frota (43).
Deixam de comparecer, com causa par·
ticipu.da, os Srs. Pedro Velho, Altnino
Alfonso, Coelho e Campos, Leandro Mu.ciel,
E. Wan•lenkolk, Fe!icmno Penna, Gonçalves
Cbares, Fernando Lobo o Aquilino do Amaral, e sem ella, os Srs. João Cordeiro, Ruy
Barbosa, Thonmz Delfino, Lopes Tt•ovão e
Ramiro Barcellos (14).
E' lido. e p03ta em discussão a acta da
sessão anterior.
O Sr·. VIcente 1\lachado- Sr.
Presid.ente, pediu. palavra apenas para for.
mulal' uma rectificação sobre :1 acta de hontem, ora em discussão.
Na publicllçilu tlos actos da sessüo do !Ion·
tom feita polo l.Ji~1'io do Conr;1'esso attribue·
se-mo um aparte que 11íio protori.
O o, parto tt que mo retiro o t!gurn, om um
discurso uo nobre Se~udur pot'. Alagôus, o SI'.
Lmto e OttwJCo, o o sc:,:Uiute: «V. Ex.
níio votou os ta o.utoriznçiT.o 'I» Eu nüo tlisso
pnlu.vrns tnes, posso assegurar ao Sanado.

EXPEDIENTE
Officio elo governador do Estado do Ama-zonas, de 7 do mez findo, communicanclo
haver marcado, em virtude do te!egrammu.
de 31 de maio ultimo que lhe foi dirigido
pelo Sr. Presidente do Senado, o dia 23 de
julho do corrente u.nno pa.ra. ter lognr
a eleiçilo de um Senador, para renovação do
terço da representação daquelle Estado no
Senado FederaL-Inteirado.
O Sr. ~o Secretario, !tl e vae a im·
primir para entrar na ordem elos trabalhos
o seguinte :
PARECER

N. 60-1897

A' Commissiio de Finanças do Senado foi
presente u. proposição n. 80, de 1896, da Ca·
mara dos Deputados, autorizando o Governo
a abril• ao Ministerio da Fazendo. o credito
de 132:809$998, supp!ementar á. rubrican. 33
do nrt. 7' da Lei n. 360, de 30 de dezembro
de 1895-crerlitos especiaes-destinado ao
pagamento do niclcel e cobre importados no
anno proximo findo para cunhagem ·de
moedas.
A Commis~ão, u.ttendendo á justificacrto do
pedido com a qual jli. se conformou o voto da
Cnmu.ra dos Deputarlos, o, entretanto consl·
derando que jit se acha encerrado o exorcicio
no qual era pedido o referido credito, ó do
parecer qu" o. mosmu. proposição soj;t sub·
mottido. i.L discussilo e ttpprovadtt com as so·
gullltos emendas :
. Subs~ittmm-se us pahtvru.s « supplemonto.r
o. ~ubrJCa A,. até croditos aspecia.as » po!ns se·
gumtos : « sob tt rubrica exercícios ll.nups »,

l
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-------------------·~·------------------O Sr. Gonçalves FC1•rei1·a-Si ha direito

Em vez das pala.vras «no cort•cnte anno >>
pa,.a. accusa.r, tambem lm direito pat•a rlediga-se« no exercício do 1896. »
1\•nder.
Sah das Commissões, 3 de julho rio 1807.Esta proposição do nobre Senador pelo PnA. O. Gomes de Ca.~tro.- Sc~e1'ino Vi~im, rana
na ·occnsiiio~su.lvo a intep.·
relatm•.- Lco1>oldo de Bttlhcic.~. -;- Le110 e çiio deparccdu·Jll!J
V.
Ex.), pouco att~ncwsa em relaç~o
Oiticica.- Pm·ciunc1rla.-Rosa c Szlvrr.
ao nobre Senador por Alago:ts,e nesta occas1ao
o apn.rteci, dizendo que t11nto o hom•ado Sena·
O §a•. AUhcrS:o Gonçalv<eli'l-'-$1'. r.lot•tinh:t o direito de accusnroSr.Presidento
Prosidente, venho ndrlitar irlentico pedido ~o da Republica como o nosso distincto coll~ga
formulado pelo nobi'O Son:tdor pelo Parana. Senarlor por Alagôas tinha o direito do deTendo visto no Dim·io do Con,rJz·csso de fendd-o; que tão digno em.s. Ex. accusando
domingo, qun.ndo omva o Sr. ,Virgilio pama- o Sr. Presidente da Republica, como o e.·a o
zio, um ap:trte a mim nttr~bmrlo, e cU,Jl1 au- illustre Senador pol' Alngôa.s defendendo-o.
toria mo niio pertence, e sun, tenho cm•tez11
Niio podia VÔr orn duvida O direito de UC•
disso ao nobre Senador pelo Ce:trá o Sr ..Joiio cu•ar, isto e, o direito de criticar netos do
Cord~iro, desejo se faça a conveniente recti· Governo.
E, devo dizer de passagem á V. Ex.,
ficaçiio.
Sr. Presidente, que na leitura do Dia1·io do
o :tparte e o seguinte :
« O Sz·. Albci'IO Gonçalvcs-Nunc:t se pôz CDN!Jresso noto omissões, muitas vezes ate
certo ponto expli,•avcis, mas que desnaturam
em andor o Sr. Prudente rle Moraes. »
Ora, V. Ex. s!lbo, e>tl1 qu~stiio rle an~orcs o pensamento <lo o!ador, e não. raro accr_Asci·
tem muit:trelaçao com a mmha profissao de mos de mnnifestaçoes de upmo que nu.o se
sacerdoto e poderia. parecer realmento meu o ouviram, e que, sem duvida, dcstlguram a
11parte, quando efi'ectivamonte niio c. Eis o verrlnde dos Annaes, como elles devem passar
á nossa historia parlamentar.
.
que desejo.
Vim :i. tribuna sómonte para ped1r a. lJl'C·
sente rectificação.
O S1•, Gon~nlvc"' IF'er••eiraSr. Presidente, aper.ar de procurar compal'e· · O SJ•, P1•eslclente-O discurso foi
ccr sempre ás scssõe;; do Senado o consc•r- inserido em outros jornaes que niio o Dim·io
var-me o m<tis tempo possível na minha do ConiJI'esso, e, V. Ex. sabe, a tl~calização rla.
cadeira muitas vezes não mo é licito titzel-o. Mesa riüo se estende a publicações estranhas :i.
Quusi s~mpre, porem, pt•ocuro lêr no dilt se· Casa.
guinte o Dicwio do Coii!Jl'esso, para encontrar-me a par r! o occol'l'ido na se-siio auteriot•,
O Sr. Vicente Machado (pela·
e rcclamat• acerca do qualquer làcto sobt•e o ordem)-S1•. Presidente, sou testemunha do
qual não me plrCí•l1 ter si•lo fiel 11 publica- que acab:1 de afHrmar o illu8lre Senador pol'
ção dos debates.
Pernambuco.
Gomo dous i !lustres collegas acabam de fur·
Realmente, na occasiiio em que respondia a
mular reclamações sobre a :teta da ~essíio, a um ap:tl'to do illustrc, Senador por Alagôas,
que já se . referiu o honrado Senado~·- pelo S. Ex. ta.mbem profe1•iu um apa.rte, assim
rnrauá, ultimo a orar, penso ser occastao rle, como outros foram trocados á meia voz, e que
prr minha vez, formulai' uma dellas.
não foram ouvidos pcJlos tachygmphos.
Quanrlo occup11 va a tribuna um dos illusA publicação feita pelo O Pais l'o1 calcada pctres Senadores pelo Pat•nnli, na sessão de 3 las notas tachygraphicas, som altet•açiio siquer
do corrente, tive ensejo de dar-lhe um aparte. rle umtt virgula.
No dia se"uinte notei que o discurso do hon- Quando revejo um rliscurso, niio me julgo
rado Sen:rlor não f<~ra pu blicatlo na iri tegm, autoriz:tdo a alterar qualquer aparte.
e sim o resumo delle.
No c:tso sujeito, limitei-me a corrigir as
Deixei úe ler o rliscut·so do honrado Scna- phrasos do discurso, muito por alto, porque
rl01', puhlicndn uesse mes!llo rlia n'O_ Poi:. E, quasi nem isso foi nccossario.
como hoje o llz. oncontr01 nesse orf.(a.o dLl pu- EntJ•et:mto, folgo cm declat•nr que o aparte
blkidade um :tparto ttttri!Juirlo 11 mim que de S. Ex. loi oxacttLmcnto o que olle acaba
roalmento doi, mas niio nos termos cm que de corrigir.
cstít inserto. Venho por isso pedir se faça a Fica dos to modo ox1Jlicr1llo o equivoco.
neccssaritL rccti l!caçiio.
Nilo disso como so Iii n'O Pai::::
O !!ól•·· E:. de 1\fendonçn Sobl"i(< O 81·, Vir-cNIIJ Jlfllcharlo (diri!Ji,IIIO·.WJ ao nho - St•, Presidente, lendo no JJim·io do
S;·, B. da Jll!mrfonça)-Gnl'anl.o i111 noht•o Sc- Con(}l'csso, do hojo,o discurso ~uo hontom pronn.dm• que o Gnvnrno jt't mhe que V. Ex. o lllri nesl,lL Ca·m, cm resposta uo rio nobro
Senntlor pOI' Ahtg<'hs, cuju nome poço Ji..
cst[t llolonrlondo.
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cença p:11'9. declinar,o Sr. Leite e Oiticica, vejo
flguranuo nelle urn aparto de S. Ex., o qmll,
si fui dado, eu não o ouvi bem, e por isto dei·
xei de dal'·lhe immedJD.tamonto resposta con·
veniente.
A provei tarei a occnsiüo para, lendo esta
parto do meu d.iscurso, pedir explicações a
S. Ex. acor.:.a de um ponto, afim de que
S. Ex. exponha compre :i são o seu pensamento para poder ser contestado.
A parte do discurso a que mo refil'll ó a
seguinte :
« O Sr. B. de llfendonça Sobrinho - Digo

o que todos tem observa•Jo.
O S1·. Leite e Oiticica -V. Ex. niio póde
estar l:tnçando injurias sobre cullegas Reus.
O Sr. B. de lllenrlonça Sobrinho - - Sou
incapaz de atirai-as.
O Sr. Leite e Oiticica - Tem-no feito sem.
pre nesta Casa. Mas eu é fJUe não adrnitto
isto.>>
Ora, St•. Presidente, para não dizer que
isto oumo inverdade do nobre Senador, direi,
que é uma phuntasia sua. Não sou capaz
de 11tirar a rnouor injm·ia. a quahJUer do~
meus collegus; o appello pura o Senado,
nfln1 de que elle diga si algum dia usei de
alguma l'hraso injurioso..
Pergunto aos meus nobres collegas .si algum rlia, fallando, ou em aparte a qualquer
discurso, cu tive vara com el!es uma phraso
que fosse injuriosa ou ainda mesmo pouco
attP.nciosa.
Estou certo de que os nobres Senadores
não serão cnpazes absolutr.~mente de attestar
a asseveração do nobre Senador por AlagOas.
Esta pech't que sua Ex. quer atirar sobre
mim, nlio mo cabo, pm•que tunho por costume
respeitar meus companheiros e collegas o
não dirigir-lhes phrnses injuriosos.
Niio pedi a palavra, Sr. Presidenta, sómonte
pam protestar contJ'J1 este apartrl do honrado
Senador pelo meu Estttdo ; perli-a tamhem
para apresentar dous pequenos projectos,
sen•lo iJ'lB um é de interesse immediutu para
o meu Estar lo e outro tio alg-uma importando.,
sinão pnra a Unilio, ao monr•s para uma de
sua,J repn1•tiçües, a AH\tndoga de l\lnceió.
O p1•ilneirodestes projectos, Sr. Presidente,
ti'Uta de nutn1!:rr passar para o Estarlo de Alagtlo.<o o antigo propt·io nacional que sorviu de
quartel do linha na ciiladc do Maceió.
Não lia uma pretençiLo mllis justa do que
esta. Niio venho pedir no Senado um favor,
um.1 concessão excepcional para meu Estado:
venho rcclumar um direito quo lho pertunce,
ex··oi do urt. 0·1, pt1ragrapho unico dn Congtitui<,'iiO, que Jlllllldtt pa~snr pn.ra oH Estados
;,quolle8 proprios n:wioune' sit.uudos cm ~cus
territorios, que não !orem uocessllrius para os
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serviços da Un iilo ; o proprio nacional cm
questão não é neccssario absolutamente para
os seJ•viços da União, ello, póde·se dizer, está.
completufilcnte 11esnccupatlo e devo ser cedido
ao Estado de Alagôas.
Sr. Presirlente, devo confessar ao >:cnado
quo este proprio nacional acha-se provisor ia·
mente occupado pela companhia de aprenzes marinheiros, por concessão feita pelo Mi·
nisterio da Guerra ao da MJrinha, omquunto
o respectivo quattel da com1mnhi" acha-se
em concr,rtos ; mas as obras que estão sendo
feitas no quartel da compu.nhio. do aprendizes
mat•inheiros, si nüo estão concluidns, brevementa o ficarão, e este proprio nacional tem
do licar abnndomtt!o ou rl<-soccupado.
O pedido que litço ao Senado é tanto mais
justo quanto, ticanrlo este prediu abt~ndona·
do, necessuriamen te ello tom de arrumat•-se,
e o Governo Federal tem de por sua vez
fbzer despezas com um predio que não o absolutamente necessario pura os serviços d't
União,
O outt•o pi'ojccto, Sr. Presidente, fJUe tenh~
de apresentar á. consideração rio Senado, e
relativo •i votação de um cretlit.o ao Ministerio da Fazenda para mn.nrlar montar na AI·
randega de Maceio um guinrlaste a vapor que
para alli foi comprado o existe, já ha dous
annos; sem poder ser wontauo pot' falta de
verbn. necessaria no orçamento.
A idéa niío é minha: está contida no relatorio do illu,tro Mini~tro da Fazenda,nos termos que vou ler.
·
Em seu relatado, na pn1•te em que trata da
Alfandega de Mucció, diz o illustre Mini~tro:
«Por falta de credito, niío ~e tem podido
a1•mar e existe em uma praia, estragando·se
pela ferrugem, o guindas to a vnpor destinado
a facilitar a descarga do volumes de grande
p1so, e ioso embaraça o fttnccionamento dos
serviços tlo capatazias .>>
Eis, senhores, os termo~ em que o nobre
Ministru se exprime, cm relnção á. falt:t fie
verba nccessaria no oJ•ç:tmento para a montagem illl g·uindaste a vapor. a que me reftt•o,
Não é possi vel, Sr. Presidente, que, depoiil
tle compmdo este guiildn.sto a v11por, tüo
necrssario para o seJ•viço das capatazius da Alfandega de Maceió, est0ja elle so arruinando,
parte dentro da Altandegtt, p:wto na pra.iu.,
pela ferrui(em, pdn. ncção elo tempo, sómtlntc por 1itlta do um 11equeno credito para
sua montagem.
Sei perfeitamente, St•. PJ•esitlente, quanto
o Sono.uo hoje ropolle a votaçilo de novas dos·
pezas, sei quunto cllo tmttL com ôo!lcitudc do
cortar ou roduúr certas rlcspezas ; mns, scnlior~s. IL dt•spoza do que tmto ó um11 dos·
prz:t incon tc,st.tw~lmon t.o ncco,saJ•i:t, quo é
solicitad:t mesmo polo no!Jro ~linist.!'O tltt Fa·
zonda em sou re!ttturio.

as

A não ser vot,ado este credito, este guin·
daste a vapor torá do arruinar-se, e, quando
tiver de ser montado, estaró. comp!et<1monte
imprestavel, dando Jogar tt ser comprado um
ou tl'o guindaste.
Creio, Sr. Presidente, ter justificado per·
feitamente os dous projectos que vou ter tt
honra de submetter it consideração do Se·
nado e que &ão concebidos nos seguintes termos:
...: O Congresso Nacional resolve :
Art. I." Passa a pertencer ao dom inio do
Estado de Alagôas, na fórma do art. 64, paragrttpho unico, dtt Constituição E"ederal, o
proprio nacional que servia do quartel de
linha, na cidade de Maceió.
Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das sessões, C de julho de 1897.- B,
de Mendonça Sobl'inho.
O Congresso Nacionnl resolve:

Art. I. o E' autorizado o Poder Executivo
a abrir o credito necess:wio para a montagem
do guindaste a vapor que existe na. Altil.ndegn.
de Maceió.
Art. 2. o Revogam-se as disposiçiles em
eoptrario.
Sala das sessões, 6 de julho de 1897 .-ll.
de Mendonça Sobrinho, :o

Aproveito ainda, Sr. Presidente, a minh<1
presença na tribuna para, desempenhanllO·
me do compromisso que contrnhi hontem,
vir dar uma resposta mais satisfactoria á
parte rlo discurso do nobre :::enador pelo meu
Estado, relatim a votação do imposto de I 0 /.,
sobre os genorús importados pela Alfanrlegn.
de Mnceió.
Hontem, Sr. Presidente, fu llei por minha
conta propria, emitti sómonte a minha opi·
nião sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade deste imposto, e ainda mais, sobre
a sua cobrança pela repar•tição federal ou pela
repartição estactoal ; não poàia prcceller de
outro modo, porque na occasião em QUe S.Ex.
occupou a tribuna. achava-mo completamente
desarmado, sem nenhuma prova de que pn·
desse usar, afim de mostrnr QUanto o actual
governador do Estatlo tem IJI'Ocedido corre·
ctamJJnte a respeito desse imposto.
S. Ex., trnzen·rlo esta quostito Jllll'll o Senado, pareceu querer armar ao eJrei to, mostramlo que ia se cobrar ou estava se cobrando
na Alfandega. de Maceió um imposto inconstitucional e abusivo. 01'!1, devo ex11licar isto
parfeitamente no Senado.
Pela lei actual do orçamento este imposto
não existe; e!lo e crcllrlo pela nova lei, quc
tem de vigorar no futuro exercicio, quo co·
meça no moz do janeiro futuro. H', portanto,
•'
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uma lei que, n.peznr do estar sanccionada, por
ora nüo terá execuçflo: ser:i. ~ómcnte executadn no futuro oxm•cicio.
A accusnção que S, Ex. fez ao governador
que sanccionon este proJecto, não tem o me·
no1• fundamento. Não lia duvida que, pelo
modo por que foi votada esta medida, ella
parece um pouco inconsti tucionttl, po1•que
an mesmo tempo que este imposto e c1•e:.vlo
no orçamento, em seu art. 15, se dti. logo no
pttragrttpbo unico do mesmo art. 15, destino
a. uma parte deste imposto para pagamento,
não só do armazcm gue tem de ser estabelecido na cidmle rle Mnceió, como ta.mbem para
os respectivos empregados.
Esta é a parte do art. 15 que parece um
pouco inconstitucional ; mas o que é que
queria o nobre Senador 1 O nobre Senador
queria quo o governador do Estado ~eixasse
de sanccionar um orçnmento, 1lca.ndo com o
direito de exercer a dictadura, do cobrar
impostos sem lei, ou quer•ia antes quo clle
s!l.nccionasse estalei, embora. contivEsse uma
metlida quo, á primeira vist:1, não· parece
muito constitucional? Acho que doa dous
males devia ser escolhino o menor, mesmo
porque trata-se de uma. lei orçamentaria,
indispensavel para a vida do Esta~o.
O actual governador, pois, pensando muito
correctamente, sanccionou a respectiva lei do
orçamento, e ne.11 podia deixar de o fazer,
embora se reservasse para não dar execução
ao art. 15, que crêa o imposto de importaç:i.o
sobre mercadorias estrangeiras, sinão em
circumstancias especialissinms.
O nobre Senador, Sr. Presidente, occupando-sc deste assumpto, não foi inteiramente
fiel na. sua. exposição, pois que S. Ex. cleclarou que o actual govel'nador do Estado considerou este imposto inconstitucional, e disse
que, alem de inconstitucional, este imposto
llcava pertencendo :í. receita do Estado. Não
e vei•dac]o isto; vou ler as palavras proferidas aqui pelo nobre Senador, para. que
nflo haja a. menor duvida a. respeito da. asseveraí•ão que acabo de faze1·.
S. Ex. disse:
«O s,·. Leite e Oiticica-Ao Congresso do
Estado, porque votou lei inconstitucina!.
Não estou agora fazendo accusações que
precisem de defesa de S. Ex.; narro apenas
O litcto, que e publico, e fi1ÇO as apl'Cciações
que o artigo ela. lei desperta a todos nós.
O governador actual, inte1•vistado por
uma. commissão do commercio, declarou julgar que este imposto, creado na fórma do
art. 9•, § 3°, da Constituição, e uma receita
pnra o Estado, não devendo, pol'tanto, reverter para os cofres da Uniiio, como quet• o
art. 0", § 3°,»
Isto não c\ exacto. Quem o ttffii'ma não sou
ou, ó o ,jor.iml otnciul do E~tatlo, que, em t>r•
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tigo especial narranrlo a entrevista. que houve
enLre o governador do Est:tdo e a commissiio do
commerc!o, diz que o govemador consider1t va
quo.esto 1m posto era. realmente !'cdera.l, C]Ue
devm reverter para os cofres da Uniii.o.
Assim, pois, nii.o tem r.1zão o nobre Senador quando declara que o gove1•nador· tio Estado, além de querer mandar eft'ectunr rt
cobrança desse imposto, considera-o como
ronda estadoal.
O artigo a que me refiro vem no Gtttenbe,·g de 16 de junho, jornal oiTicial de Maceió,
o peço licença para fazer a transcripção delle
no meu discurso.
Entretanto, para não tomar muito tempo
ao Senado com a leitura de quasi todo o artigo, lerei sómente a parte em que S. Ex.,
o actual governador do Estado, emitte a sua
opinião, não só a re~peito da constitucionalida,\e do imposto, como tambem sobre a
creação do nrmazem, n que o nobre Senador
pelo meu Estado se referiu hontem, e t11mbem
· sobre si o imposto deve se1' considcmdo
fedcrul ou estadoal.
Diz o Gutenberg :
«Como e5tava combinado e resolvido pela
classe commercial, uma. commissiio de seis
memb1•os dirigiu-se hontem no palacio do
governo a conferencinr com o illustre Dr.
Manoel Duarte, gove1•nador do Estado, que
immetliatnmente, não obstante estar em conferencia com o Dr. secretario da fazenda,
man,lou introduzil-a na sala reservada.
Um do.> membros da commissão fez em
poucas pala.vms sentir a S. Ex. o fim que
alli congregava. o commercio representado
pelos collegas presentes, Ia reclamar de
S. Ex .. como ,iiL o tizei'a no Congresso e ao
Exm. S1•. Barão do Trai pú, contra a disposi·
ç'iio do projecto rle lei de orçamento para
l 898, que c'r·eava a taxa até um 1'0'' cento
sobro us mercadorias est1•.m::;oiras importadas
para consumo, e esperava o commerciu que
S. Ex., attendendo ns l'azüos do ordem economica e jurídica. expost!ts na representação
escripta que foi presente ao ill11~tre magistrado, que aquel111 lei fosse vetmla, vex:~tol'ia
quo era para o commercio do Estado, jú
muito atrophiado pela crise geral elo patz-e
pela comp(:tencia das praças do Recife e
Bahía.
S. Ex., dnp~,is do attcuta.monte ouvir o
orador, respondeu que não podirt ;:atisfuzcl' o
p~dido contido nn, reclanJIII;íio do commerdo
pam vetm· 11 lei do Ol'!;amon lo. attentas as
l'1tzüos o n impol'tnncitt d;t r~t'ori1l1t lei. E cnll'nndo om largt., pn!111Prnr,Gos sobre a const,il.ucionnlidn.lle rlaquella rlisposi,;ão, S. 1\~:.
dto;,:-ou ú. l<'i o art. O, § :3·•, da Constit.ui~fí.o
Fo•loml e outl'os, ltualyêltndo-ns; entretanto,
gamntiu ao commercio quosemclhaute dispotJir;i\o niio ~et•in. oxecut11(ht cm ~ua utlmlni;;tr~.·
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r,iio a menos que circumstancias especialíssimas prrwocn.sscm, 1\izencl<• com toda franqucm que a medid11 rle que o Congresso n.rmou
o govornatlor o•.·a slmplcsmente um meio preventivo para acautelar interesses do Estado
em prol do restabelecimento da fonte da receita drl. cabotagem que ostava absorvida;
não era um imposto mas um aviso àfl.s dia·
posições em que estava o governo lle exercel'
o maior rigor sobre a fiscalização das arre·
cadações.
Não comprehenrlia S. Ex. a celeuma do
commercio que sempre coudescendeu patrioticamente pagando outros impostos, tanto
mais quanto jit anteriormente ueclarara que
o novo tributo não terir. execução sinão
quando por outros meios não conseguisse a
verdade da arrecadação das rendas estadoaes.
E que o producto delle, podendo ser de
um terço, do um quarto ou mesmo de um decimo po.• cento, revertendo para os coft•es da
União, deixava bem patente a razão de sua
insti tuiçiio.
Accrescentou que o armazem do que falla
o paragrapho do orçamento para a effectiva
execução da disposição, 11ão SOI'ia creado,
procurando elle o meio mais regular de pol·o
em pratica, si ex:tra.ordinarias circumstancias isto provocarem, o que esperava entretanto não succederia.
Terminou S. Ex., dando as mais robustas
segul'l1nças uo que não desejava crear para
uma classe, tiio respeitava! e tilo importante
como o commercio, a. menordi!llculdade, nem
vexame, e espom va que com o concurso de
todos se realizaria. a sua justa aspiração de
dar ao Estado uma situação prospera.
o commercio pódo ficar tranquillo-disse
por fim-eu delle não exijo nem quero mais
do que ejustamente devido por íei ao Estado, sem gravamo, nem diillculdades.
g nem serei eu. tão identificado estou pcsso:Li mente com o pe:;srral !lo commorcio do
meu Estttdo, quo 1h o q ucir•a causat' estorvos
;i, sua expansão, ít 8U/I, prosperiedatlo, Voltem tl':tnquillos ceJ•tos ue que não tenho lll'O·
po:<ito de executar a metli,ll1 de que armou
ao Poder Executivo o'Congresso.
Os membros da commissiio durante a conrerenda !lzer1Lm varias ponderações por diversos do >ous representantes e por· IIm retiraram-se ngradecendo-1 ho o modo por que
furam recebidos, dizen•lo ao Exm. Sr ..:;:overna(lor que iam lel'ar no conhecimento dos
'eus collogas o re:sulln.do do su:1 incum·
bcncia.»
Eis a~ ui. O govorrwlor c: o E;ttulo pl'ometto
nilti colmtr cs•e imposto. qne tig11ra ntt lei do
nt•çamcnto do anno vintl< uro, mas flcclttl'a
que nlio o cohrarit si nrto for noccsmrio.
IJ:trectuarú. tt ~ua cobrançtc si por acttso as
cit•cum~tEtncios l!O ll~tullo 1111~im o cxil{ll'om l
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mas, que em todo o coso considera o imposto to.donl, rlit-so nas Alagrius como em todos os
como íedcru!.
outros Estados.
O nobre Senarlor pelo meu Estado, refeEmbora justifique a mo•l ida que c:;; is te no
rindo-se hontem a estn questão, declarou que, art. 15 do orçamento vindouro do Estado rlits
além de julgar inconstitucional este imposto, Alugôas, devo em todo o cnso dizei' que ostou
elle devia ser cobrndo pelas repartições de nccordo com o commercio ele Maceió em
federaes e não estadoues.
suas justas reclamações.
Não sei onde S. Ex. encontrou semelhante O commercio de Maceió pap;o. um imposto
disposição, pois que ello. não está na Con>ti- muito grunile, de 6 •f.,, de patente comtuição. Por mais tratos que eu desse ao meu mercial. Além disso ainrlo. ó vexado com
espirita para interpretar os diversos artigos outros impostos grandes, curno sejam: o im·
da Constituição, não vi lá consignado. sen:e- posto de industria c protls,iio, 'imposto cslhante disposição.
tudual; o de portrt abcrta,impo~to municipal,
O art. 0", !'13•, da Constituição declara que e outros muitos. Ora, esto.ndo o commcrcio
os Estados parlem decretar impo~tos de impm·· tão vexado do Eemclhnntes irnpnstc,s, já fetaçíio de mercadorias estmngdras destinadas derae~. ,ió. e:;tarlune~. jó. municipoes, não é
no consumo no seu territorio, com 11 condiçilo conveniente que vó. llcar sobrncarregatlo com
eómente de reverterem elles para a União.
um novo impostn, que vem aggravar mo. is a
Ora, isto é muito ditrcrente do que o nobre sua situação, tornar mais r·a1·as a~ mrrca·
Senador disse. A cobrança póde ser Ceita darias exportadas, mais difficil o. sahida
tanto pelas repartições rlscaes do Estado, dellas.
como pelns repartições fiscaes federnes; a Quando hontom justifiquei eslA imposto
questão é sómente da revcr;;ão do imposto tive somente por tlm mostrar que o. sua
ao poder competente pnro. recebei-o.
creação pelo Congresso nilo era Ulllfl incon·
A CI'eaçiio do armflzem, conll•a a qual o stitucionaliLlade, as>im como t·tml.>nm niío o
nobre Senador se manifestou com !anta irri· era a creaçüo do m•muzern ; mas nunca
taçiio, e uma medida que, apeza.r de eu não ju~tiflcvr a crcação do mais es~e impooto,
a considerar muito legal, em todo o caso porque sou o primeiro a reconhecer quantt\
parece necessaria actualmente no Estarlo razão tem o commercio para protestar condas Alagôas.
tra a creação de novos impostos.
Como Vci Ex. sa~e, Srt. Presidente, a arre·
Quanto IÍ. parte do 1Jiscur>o do nobre secadaçiio o impos o es arloal nas Alagóas, nador pelo meu Estado, em que cu vi umo.
chama•lo imposto de patente commercial, era n,ccusa~ão a arlministru.çiitJ pns,ad 11 po1•
feito antigamente de accordo com a Allhn· causa da decretnçilo do mesmo irnpo:;to, o
deg-a, onde tinham entrn.da os empregados nobl'e Senador não tem a menor rat.ão.
estadoaes do tls~o. Pre~cntcmente, porém, ja
O orçr~mento do fuluro exorcicio aiio foi
pelfl Nova Consolidaçrio das Leis das Alfande
gas, já por di versus or·dénS do Thasouro, oanccionado pela administração pasoadtt, mlLS
tem sido prohibida a. entl•ada dos empregados sim pelo novo governador.
estadoaes nas alfandeg-as, assim como ·tamOex~govei•nador, sendo intervisttLrlo, o.ntes
bem o exame dos despachos e manif· stos.
da
vot~tção elo orçl\mcnto em nmbas as Casas
Assim, pois, não tenrlo o E,ta1lo um arma· do Congresso,
so manifestar sobre o
zem proprio, onde se façam eôtas conferen- novo impoo;to para
elo import:<~:iLO que ia ser
cias, é claro que daqui por deante as suas crendo, declarou ternlinantemente it coml'endas serão pouco tlscal izudas e mal arre· missão do comme!'Cio que JJão entmvn no cocadadns.
nhecimento delle, porque o m•çumento não
o que se dit no meu E~tttdo não e caso estava
sendo tid to sob ou a di rec\:íi o ; qne elle
novo. Dà-so o.ctualmente no Parrí.. AiiHltt estava jrí.
nos ultimas di:ts (lo governo o nii.o
hontem, lendo o Jornal do CommeJ·cio, vi queria entrar cm exume tão g-rn.ve como este
que se tem cstabelecir.Io luta entre a Recebe~ em quo tL commi:;são do cornmtwcio lhe per! ia
dorla dttquello Estado o a Alfilndega de B"lém, qno entrasse.
por caus!l. da cobrança r.lo imposto do desem·
bu1•que sobre mel'cadorius nacionucs, que são Qurm diz isto não lÍ o jornal omciul ; é um
importarias por c~tbotugcm unquelle Est11do, rios j<.·t•mws da opposiçiio, que tlcve merecor
como estr,m;.:eil'"s, não comonr.indo o res- todo o cr•edito no nouro Senador paio meu
pectivo inspector da. AI fandega, do accor<lo llst:ulo, por·tpto S. Ex. r,m•viu·so lri"Jnt.t•m in·
com o art. 5GB daquolltt consolirinção que os teirarneut.e Llello pam l'un!lnrnonl:\1' todas t\S
empreglldos procerlnm r't :I!Jerl.uf'n o oxumc accwmr;ües que tez ttqlfi 11. )Jt'OJ1l"ito do J'!l!JlW·
Pimento do intoPrnar;!]e:; quollil'igiu ao Hodos caixões o volnmo1 quo l:í. cnl.r,tm,
Portanto, esta lu tu por causn elo exu.mo vcrno dr\ Uuiiio, o, porttLul.u, deve !UHt'CCOl'·lhe
dos volumes, pM'a tL cobrança do imposto os- muila l'ó.
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Diz o Orba rle 24 rle junho, jornal opposi- a omprostlmos po.r11 so poder fazer face as
cionista da cidade do Muceió :
suas dosp:.•zn,.; ordinnr·las.
Nüo é, pois, uma cousa extraorilinoria que
«EJfect.uou-se a l'eunião na sédo rla assoum
Estndo pc~ucno como o dns Alngôns, sem
cinciio; fallurnm sobr·e o nssumpto varies commerciantes, uns que propuzeram qne a asso- certos recursos e com uma renda insignifl·
ciação se rli dgisse uo Govm•no Federal pe- Cilnte, niln pos,a. fazer face ós suas despezas
dindo SUtL intervenção, na fórma do al't: 6', com o. rend:1 ordinaria.
Nüo tem, pois, r:tzão o noLro Sen:lllor para
n. 4, tia Const.it.uiçüo r edem!, para que o Estado das A!ugôas não conLinunsse n cubra r c a considerar um11 cr·iso excepcional aquella.
taxar novos impostos inconstit.ucinnaes, ou- que reina no meu E5t!Ldo.
E' verdade que o Estudo das Alagôas tem
tros que propuzeram que primeiro se <lil'i·
g-isso o cornmercio aos poderes constituídos rio ultimamente suspendido os seus pagamenEsbdo, pcdindo-lltes eliminarem tues impostos tos; alguns funccionarios publicas e mesmo
Deputados estndcaos tecm deixado do recebet•
da roceit:t do orçameuto estadual.
os seus vencimentos pnr f<tlta de renda, mas
Sendo app1•ovarln pela. maioria, ostu ultima ist:. não quer dizer que rssc estado de cousas
proposta, foi nomeada n !e~uinte commissrw se prolongue inrlell mriu mente,.
p·rl'a tr •tar do ussumpto: Teixeira Basto Al·
Sabe porfeitnrne11te o nobre Senador que o
meidrt Guimariieil, Coelho 1!:. Paz, Duque de Estad•• das Alngô~s tem de cobrar agora. os
Amorim, .Jonquirn Almeida, Bento Bogarim, impostos do novo seme~tl'o, tnes como os
José Camcrino, Pedro de Almeida, Leopoldo de industrias e pl'Oflssõcs, tiS divi<lns do exerLima e Joaquim Costa, sendo este ultimo cícios tl!ldos e outros, cc.m cuja receita. pode
ncclamarlo relator du com missão.
muit.o bem fuzct• facr.• nilo só ás novas corno
Est:t commissiio foi poJ•tadoJ'a do novnR ás despezas atrnzadas, que não toem sido
representações perante o Cougresso, o Senado pagas por falta d~ meios.
o o Sr, barão do 'fraipú.
Sr. Presidente, o honrado governador do
O Cong1•esso nomeou uma Commissão para Estado das Alagôns t.ern procurado com a
conferenciar com a commissão rlo commercio maior solicitude, digmt de todo o louvor, di·
.e esta confe1•encia teve Jogar na sede drL junta minuir as drspe~:as do Estr.ulo; S. Ex. tem
commercial.
mostrado que no curto período do sou goverO Senn.do prometteu tomar em considc- no tem empregado todos os meios necessarios
rnçiio a represeutação do commereio.
para rsse lim.
O Sr. Larão do Tr.dpu repetiu perante a
S. Ex. tom feito grandes economias e entre
commissão do commcrcio-que era infenso ao ollas uma do 130:000$ no corpo policial,
augmcnto dos impostos conforme declamra além de outras que pretende realizar.
nu sua mensagem ; q uo n lei de orçamento
Além destas medida! de que tem lançado
não estava sendo feit;L sob sua inspil•ação; mão, necesso.lliamente S. Ex. ha de recorrer
que estava nos ui ti mos momentos do seu go- ao emprestirno de que fali ei hontem, não só
verno e não leria mai., de sanccionar ou rl•' para occor1 ora essas despezas, como tambem
vetm· tal lei, por isso que a commissüo devia para recolher as apc•lices estodoaes de pedirigir-se ao seu sueeessor» .
queno valor, a que o nobre Senador hontem
•Já so vê, pois, ~no o honrurlo barão de se referiu.
.
Tmipú, ex-grweJ•nn.•.lor do Esta110, não teve 11
Diz o noLre Sena<! or que pela lei do orçamenor• intertilrencia ne;sa lei do orçamento, monto o governo não tem autorização p1ua
contra p, qunl o nobre Senador pelo meu Es· contrahir emprestimos.
tado se manifestou lwntem com tanta ncriE' nm ~ ng-ano de S. Ex. • Isto pôde dar-se,
monin.
nüo duvido, no orçamento novo, que acaba
Assim tambem niio deve ser levada á conla do ser votado ; mos no orçamento antigo,
da nrlministruçi\o tJ•ansacla, do Sr. barão rle que vigom, o gol'ol'llador est:í. nrmarlo do
Tru.ipú, a cr•iso horrol'C.so. que reina no Es· todos os meios pam l'nzer as opCl'Dções de crotudo.
clilos, que forem neco;sarius •
E' uma crise quo reinn nfi.o ~ónus Aln.gôus
.Ja vô,portanto,V. Ex., Sr. Presidente, que
como em torlos os E;to.dos da Republica.
o nobro Senador fallou neste assumpto sem
Muitos Estndos t.eem-so visto embo.raçndos conhecimento de cansa ; não leu segurapam ~:ttisfawrcm com a l'encht p1•opl'in ús monte o or·çJmonto vigente do Estudo das
suns dPspezn.s nrdiunrias, o tecm recol'!'ido Alngôas.
a ompresl.imos e tt outros meios.
Creio, Sr. Presidente, que não preciso desIsto nüo ó umtL novidarlo, o ncsie sent.irlo ce!' a outras considern\·õcs, nem annlysar ns
podin uppell:tt' pn.rrt o trstc·munho dos rcpre· rlircrsos p:u·tl's do discurso rio S. Ex., porsen t.antes dos dr ,·(·r~os Estudos.
q uo !:ontem ,iii me occujrei de algumas ; o si
St•i quo em ~liun' Gel'tlf'S, S. Paulo o outl'os voltei ó trr bU!llt fui sónwnto 1 olo compr•omi,so
Estados grandes roconcu-;o, lm pouco tompo, q uo tomei do r~spomler i1quoll:t~, em que
t'3CIHUJO
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niio mo ern, dado lilzer hontem por falta dos
necessarios documentos que não tinha cm
meu pouer, pois nilo sabia quo o nobre Sena·
dor h:wia du occupar a attenç,fio da Casa com
este assumpto.
Tenho concluído.
Silo lidos e ficam sobro a· Mesa durante o
trüluo regimental os seguintes
Pll.OJECl'OS
O Cong1•esso Nacional resolve :
Art. 1° Passa a pertencer ao dominio do
Estado de Alagoas, na fórma rio art. 6·1, pa·
ragrapho unico, da Con;tituição Federnl, o
proprio nacional que servia do quartel de
linha na cidade de Maceió.
.
Art. 2.0 Revogam-se as llisposi<;ões em con·
trario.
Sala das sessões do Senado, G de julho de
1897.- B. de Mendonça Sobrinho.
O Congresso Nacional 1•esolve :
Art. I o E' autorizaria o Pode1• Executivo a
abrir o credito nccessario para a montagem
do guindaste a vapor que existe na AIJilndega de Maceió.
Art. 2° Revogam-se as disposi~ões om contrario.
Sala das sessões do Senado, G de julho de
1897.- B, de llfendonça Sobtinlto.
O Sr. Severino Vi e i t•.n- Peço a
palavra para fuzer uma. rectificação.
O Srt. PRES!DE:-Il'E-Está esgota•la a hora
do expediente.
O Sa•. Leito e Oiticica- Peço a
pahwra para uma explico.çi'io p~ssoal.
O SR.PUE3IDENTE-Cumpre requerer prorogaçi'io.
0 Sll.. LEt'm g OIT!CICA- Peço prorogação
da hora, para responder ao nobre Senador por
Alagôas.
O Sr:. SBVNRINO Vmuu-E ou peco proro·
gaçilo pom formular uma rectificação.
O Sr:. PuESIDEN'J'Il-A prurogaçilo tem ape·
nas o limite regimentlll, o rle moia-hora, sou
limite maximo.
Caso não s~j(L esgotada a meia lnm, V. Ex.
não precis:J. rio proroga•:i'io.
·Posto a votos, é n.ppt'al·atlo o roquorimonto
do Sr. Leite e Oiticic,t.
O !iii1·. Leite e Ol~.i(~ica vao l'e·
spomlor om breves pala vms ao tlisem~o do
hom•tulo S<m~>dor )JOio sou llsl.acln.

O Senado viu que não deu o. S. Ex. um só
apnrte,e não o f0z systematicamente. Desde o
momonto om que S.Ex. julgou-se autorizado
:1 vir drt tril,una do Sen:tuo :üimr aos seus
collegas injurias graves e pessoaes, como fez
hont.em,tem o direito de ni'io respondet• abso·
lutamente its injurias que o nobre Senador
lhe di r·ig<'.
Foi aceusado do sempre adorar o sol no oc·
caso ...
UM Stt. SENADOR-NO nascente.
o Sr:. Lmr" E OrrrcrcA-... no nascente;
que estava lilzondo com o governador actual
o mesmo que tinha feito com o governador
passado, em cujo inicio de a•lministração o
om•lor tinha baju!arlo. Isto nãoó verdo.de.
0 Stt. B. DE MENDONÇA SonRINIIO-Não me
exprimi assim.
0 SR. LEITE E 0IT!CICA - Foi a mesma
cousa ; foi o que V. Ex. quiz dizer•.
O Senado IJ testemunha de que o orador
nunca trouxe para a tribuna rem as pessoas
do.s governadores, nem tt politica. do seu Es·
tado, salvo na occasião em quo se tratou de
uma quostão de amnistia; e com repugnan·
cia o fez.
Quando discutiu a questão do que veiu
tr•atar o ora,lor que o prccodeu, absolutamente n'ío se lembl'OU <lo barão de qualidade
alg-uma, não f'allou em administração pas ·
sadtt para accmar o governador, ni'io a cusou
a ninguem, nssigno.lou os fa.r:tos · que o nobre
Senador confirmou.
O SR. B. Mll)I"DONÇA SonRINno - N:io con·
firmei cousa nenhuma; provei o contrario.
0 SR. LEITE E Üll'ICICA- V. Ex. está ne·
gando aquillo que acabou de affit•mar I Aca·
,,ou de declarar que os funccionarios não recebiam ve:1cirnentos, qu•J o Estado de Al1goas
tinha apolices, que estn.va elevado á suspcn·
são de pa~nmentos. Foram estes os factos
que o orall•lr na vespm·a articulou.
No diseut•.;o siguitlca que o nobre Senarlo·
roi quem disse «O responsavel ti a adminisr
truçi'io passaria?» a que r·espondi : <<inques·
tionavelmen· e, •i o póde ser• outra.» Niio pro·
feriu nenhuma outra palavra.
O Srt. B. MI~NDONÇA SomuNno - Então uc·
cusou ?
O SR. LBITE g On·rcroA - Vô :om desgosto
que seu coiloga tom o costume do interromper (a!Tirmil, rcspondenclo o que dissera na
ve;;pe!'a), :1 d iscussiio com umas cxclllmar,õcs,
rl.o l.ompo :tnl.igo ...
0 Sr:. B. Mr~~I!ONÇA SOBitlNHO- E>sas ~[o
!\S do V. Ex.
o Sr;.. LErTc1 1-1 0J'J'ICICA ... - com pllra"~Jil •! adJf;cidtul hojo com o uomfl do elwpa.,,
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cupa.çüo ue defenrler o govc1•no passado, o
presente o o futuro : defendeu o governo
n.ntigo, porque fez muito bem cm creo.r para
o Estudo despezas, qut~ o novo governador
pôde agora. suppr·imir de umn. penn1vla., em
130:000$, em uma só verba; apoia, defende e
applaurle o go·,ernador• quo creou a despeza,
e applaude o governador que cortou a mesma
· despeza em oito dias de exercício !
o SR. B. MENDONçA SonRrNno-Em que lm
nisso contradicção 1
O SR. LEITE E OITJCICA-lsto ó Jogico ! Ap·
plaude o governador agora pelo que está til·
zendo e já. applaude os actos que ello venha
a praticar no futuro !
O orador tem outro systema : applaude os
actos qr1e merecem elogio: censura os acto>
que merecem censut•a. Tem sido este o seu
-pro~erlimento.
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Os seus amigos fizeram no Congresso uma
lei pcssoal,crenndo uma. excepção a essa. regra.,
e mandanrlo que o, juizes de direito em clis·
ponibili<lo.do pudctisem ser o.provoitados. Mas,
S. Ex., no inicio rio seu governo, nomeou
juiz de direito o mais antigo, preterindo a
exigencin de seus amigos.
E depois, S. Ex., com uma pennada só,
alliviou o orçamento de uma despeza ele
139:000$000.

ApplaUtliu esses actos, dizendo que elles de·
monstra vão boa orientação do Governo.
Este não é o apoio que S. Ex. presta ó.
administração; é um elogio apenas, desejando que ella continue a praticar actos se·
melhantcs.
Elogiar, como S. Ex. fez, ó. atlministrncão
passada e elogiar a actual, que della discorda
em alguns actos, como mostrei, é o que nã.o
póde ruzer.
Não accusou a administração pa,sada;
retlriu·se aos factos.
Fiz parte da primeira Commissíio de Orcamenta nomeada pelo Governador, e então só
se pôde conseguir umn receita de 700 o
poucos contos; entretanto boje ella se achava
elevada. a 1.900 e tantos contos, quusi 2.000
contos.

O Senado é testemunha rle que a sua posi·
c:io, quer no Senado, quer na Camara dos
Depu ados, tem sido qunsi sqmpre do
opposição a amigos. seus, a collegas a quem
tributa verdadeira amizarle, mas cujos actos
cenmra com a indepem!encia 'JUe a invcs•.i·
dura d sua caueir<t de Senador lhe deter.
mina procedei', Este é o testemunho que o
seu coll'ga t!e representação não tem 0 di· Tem, portanto, o direito de censurar o Conreito rle contestar perante o Senado inttiro.
gresso e o govern'l.'lor que elevaram ades·
S. Ex. é novo no Senado; não conbrce M peza por essa fórma.
suas praticas. Ahi niio é co,tume dirigi!' uns O oratlor, que foi amigo do Sr. Gabino Be·
nos outros expresoões olfensi vas : é costume souro até o momento em que elle cabiu e
tratar ao~ collegas com to l!t a defercncia o subiu o governador passado, sabe que S. Ex.
urbanidade; não se atiram olfensas pesso1es; deixou em cofre 700 e tantos contos lle
não se indaga das intenções rios outros 1 ara :;a! do .•.
fazer-lhes censuras graves.··
o SR. REaonm MELLo-Cerca de SOO con·
Uu Sa. SENADOR-E mesmo ri contra oRe· tos.
gimento.
0 SR. LEITffi E 01TICICA- .. , sem dividas
O SR. LEITE E OITIC!CA- ... nem tão pouco pal'a o F!stado, com todos os serviços ergatem-se o prurido de defender o Governo ele nizados, com a at•t·e~adação per•feitamente
quem quer que soja.
estabelecida.
0 Stt. B. ME:\'DONÇA SOBRIN!IO da um
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINI!O-Encon•
aparte.
trou uma quadra muito boa: nunca o assu·
0 SR. LEITE N 0ITICICA - Mas a Yerdude Ó C<lr deU tão bom preço,
que S. Ex. julga-se com o direito rle rocla·
O SR. LEITE E Ol'Í'rcrcA-Encontrou deficit,
mar. O orador niio accuso" o Sr. l'arão do maq o seu m•ç:unento pouco excedia tle mil
Traipu, nem pronunciou o seu oomo, não ; e contos de l'eis.
ave nas referiu-se ao novo Govrll'nndor, elO· Entretanto, ngora, depois de tres annos, vê
gwndo os primeiros actos da sua uclministra· ser entregue a administraçiio a um novo
çiio, lembrando ont1•e outro,; actos o insurgir· governador, com 250 contos de umas cedulns
se elle contra os ~eus amigo>, para sujeitar- ridiculns, cujo pagamento esta suspenso, os
se a uma disposição rio lei, que ó uquel!a que cofres sem um vintem e orç:un~nto elevado
mn.nda que a investidura rlo cargo de juiz de a 1. 900 e tttntos contos.
1\ir·eito tlo Est11do sejtt l'eit;t por ttntiguidado
absolutrt.
Não disse que este governo foi mal, nGm
foi bow; nnnu11ciou o;J factos, c disse quo o
O Stt. REao MEr.r.o-A Constituição.
governudor tinlm recebido a administração
O Sr:. Lm•J•J~ mOITlCICA-Sim, da Constitui· cm cotlllir,'tícs dilllcillimas, e rclllmcnto süo

~tio,

· cHlllcillimn~.
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Devia ter soado mal ao Son11do, como soou
ao ot•ador, vir• trazer-se a uma discusd1o
a pessao. do Sr. barão de Traipú.
O nobre Senador preste o seu apoio ao Go·
verno; todo o mundo acha isto muito !ou·
vavel, não ha duvirla, mas nem com tanta
sêdc no pato: póde prestar seu apoio livre·
mente a todos os governos, passados, presentes e futuros, unie.amento para demonstrar o seu zAlo, · não pelo set•viço publico,
mas pelo Governo que flXiste.
0 SR, B. Dlil MENDONÇA SODRINIIO dó. um
aparte.
O SR, LEITE E 0ITIOICA-Póde S. Ex. prO·
ceder assim; o omdor, porri111, ri que niio o
co;;tuma fazer; tem a indPpendencia neccssaria
para rta tribuna do Senado accusar os pro·
prios amigos. Quando era Ministro rla Fa·
zenda o Sr, Dr. l~odrigues AI ves, seu n.migo
particular, com quem mantem as melhores
relações,ft>z graves censuras aos actos do seu
governo. Esta é a independencia inherente
ao cargo de Senador. E para fazei-o não
atirou injurias ao Sr. Dr. Rodrigues Alves,
nem ao Sr. Presidente da Republica, nem a
outros. Este é o 'tu modo do pruceder.
E termina pedindo ao seu collega, para
garantia da at.tenção que elle deve merecei',
não use de phrnses como ns de que usou e
que não são proprias do Senado.
O Sr. Severino Viclrn, Sr. Presidente, vou abusar por muito poucos
minutos da attenção do Senado. Venho
apenas titzer uma rectificação ao resumo das
palavras que hontem proferi.
O resumo est:í. feito nestes ter• mos:
«0 Sr. Severino Vieira tUz quo depois
disto, se organizou a expedição do coronel
Moreira Cesar, e o governarlor da Bahia não
disse nem uma palaV!'a sob1•o os partidarios
do Antonio Conselheiro.
O S1·. Vicente 11fachado-Disse o Sr. Ar·
thur Rios.
O Sr. Severino Vieim pede perrliio a
S. Ex.; o Sr. Arthur Rios p ·rguntava qual
era o crime de Antonio Conselheiro e sua
gente.
Qual é o crime deste homem? porque é
seuastianista e fanatico ? »
Sr. Presidente, pronunciei, é verdade,
estas palavras, mas niio foi·um nttribuidas
ao sr. Dt'. Arthur RIOs.
Referindo· me :i. carta rlirigida no Pai:
pelo Sr. Dr. Arthur Rios, cartu a que alludiu
o Sr. Senador pelo Pammi., Dr. Vicen to Ma·
cho.do, eu disse que o SI' Dr. Rios alli uiio
amrm11va cousa ulguma mais rlo quo o resultado de suas impre:;sõe>; o que 8. Ex. até
tinha tido a isençilo, muita digna, o est:í. per·

feibmcnte no SQU carnclet•, rle se manHest!lr
com todrt a justiça em relação mesmo aos
seus a'lversario~.
l\'es8a cart:t o Sr. Dr. Arthur Rios dizio.
que não acreditava l111vor na Bahla alguem
que não ~uizesse o extermínio de Canudos, e
que estava certo de que deste modo pensaVilm seus proprios adversarias politicas.
Esta alllrmoçiio, que é rlo SI'. José Gonçalves, e não do Sr, Artltur Rios, provem de
uma carta daquolle senhor ao conceituado
jornal desta Cttpit.al, O Pai~. que não sei si
fui recebicla,mus que foi publicada no jornal,
;1 Bahia.

Nesta carta o Sr. José Gonçalves perguntava: «qual é o crime de Antonio Conselheiro~ E' ser fi.lonntico e sebastianista.? Mas este
crime não est:í. prescripto no Codigo !»
Portanto, e;;tas palavt•as são do St•, José
Gonçalves e não do Sr. Arthur Rios.
E1·a esta a rectificação que desejwa fazer.

o

Sr. D. d~ 1\Icndonca So·
brinho (para uma crcplicaçrro pcssoal)St•, Presidente, direi muito poucas palavra~.
O discurso proferido pelo m"u honrado col·
le:.;a por Alagôas envolve n~o ~6 uma cen·
aura a. mim, como tambem ti Mesa. A mim,
porque S. Ex. disse que proferi phrases
injuriosas ; á Me.;;a, porque tendo proferido
estas phr!J-ses injuriosas não fui, entretanto,
chnmado a or1lem. Portanto, a prova maig
eloquente de que não proferi estas phrnses
injuriosas, é que não fui chamado ó. ordem
pela Mesa.
O honrado Senarlor, referindo-se ainda ao
meu discurso de Itontem, disse quo tenho o
costume de interromper todo> os discursos
com apartes banae8.
Fez-me isto lumbrat• o antigo colloquio rlo
1'oto a ri1·-se do remendado. Ninguem mais do
que S. Ex. interrompe com apa1•tes os dia·
cursos do ,eus collegas. Ainda h'l. poucos
dias o nobre Senadot• por S. Paulo fa.llando
sobre um projecto de locação de serviço, creio
eu, S. Ex. interrompeu deste modo : oh I
oh I (Riso)
Ainda hontem s. Ex. deu-me o seguinte
aparto : homem essa I Ha poucos dias o no·
bre Senarlor intert'ompcu um dos nossos col·
legas, dizendo oh ! oh I oh! (riso) tanto que
o nobre Senador pelo Plauhy, disse que isto
niio era thcatro,
Sr. Presidente, eu não costumo apoiar
todos os g·ovm·nos, porque, digo com franqueza, nlio devo a minha cloiç:-tO pat•a este
Jogar 11 govemo algum. Fui eleito pelo pttt'·
tido terle!'lll do meu Est.Jido, r·ndo couto com
b.ms arniuos quo me incluiram na chapa. Pai'·
t:mto, nüo lenho necessidade do vir· tLq ui
apoiar o governo do Sr. btwüo de Tmipú, do

I
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S1•. Manoel Duarte e do St•. Prudente de
Mornes.
Quando venho defendei-os, ó porque vejo
que as clrcumstancias do paiz o exigem e
que S. Exs. estão procedentlo correctrtmente.
V. Ex. sabo que o amor pelas instituições
republicanas exigem este ttpoio, e é, po1• isto
que á cada momento a1ui me apresento
delendemlo o govm•no elo Sr·. Prudente de
Mames que é merecedor da gratidão do paiz.
Póde o nobre Senador d1zer que uso do
phrnses banaes,de phrases de engrossa.m•·nt.o,
IJU como queira, na certeza do qne ir•ei se·
guindo o meu caminho sem att·mder no que
se me diz pelas costas.
Era sómente a explicação que tlesejo.va
dar.
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B. de Mendonça Sobrinho, Rego MeUo, Leite
e Oiticica, Rosa Junior, Severino Vieira, Vir·
gilio Damazio, Henrique Coutinho, Eugenio
Amorim, Domingos Vicente, Pm•ciuncula,
Paula Souza, Moi•ncs Blrros, Caiado, Leopoldo de Bulhões, Joaquim de Souza, Antonio
Azer•edo, Aquilino· elo Amaral, Vicente Ma·
chado, Escoves Junior, Pinheiro Machado e
Ramiro Barcellos (36).
Deixam de comparecer, com causa parti·
cipaJa, os Srs. Raulino Horn, Gomes de ·
Castro, Cruz, Pedro Velho, Almino Alfonso,
Gonçalves Ferreira, Coelho e Campas, Leandro
Maciel, E. Wandenkolk, Feliciano Penna,
Gonçalves Chwes, Fernando Lobo, Generoso
Ponce, Alberto Gonçalves, Gustavo Richard e
Julio Fr•cta, e, sem ella, os Srs. Nogueira Pa·
ranagua, Ruy Barbosa, Q. Bocayu va, Thomaz
Deltlno e Lopes TroYão (21).
E' lida e posta em discussão a acta da
sessão anterior.

ORDEM DO DIA.
LICENÇA AO JUIZ SUBSTITUTO SECCIONAL DO E~·
TADO DO AMAZONAS, BACHAREL OCTAVIANO
DE SI QUEIRA CA. VALC,~NTI,

O Sr. Leite e Oltielca- Pedi a
palav1•a. para fuzer uma peiJuena rectificação
ao discm•so do Sr. Bernardo de Mendonça.
Os apartes de oh ! oh I não foram dados por
mim.
Entretanto, devo dizer que o fdcto de dar
apartes em oh I oh! é muito commum no
Senado, e nem fui ou o primeiro nem serei o
ultimo a dai-os.
Quero que fique registrado que esta questão
do general Pires Ferreira não foi commigo,
E' urna verdade sabida,
Nii.o h~ vendo mais reclamações, dá-se a
acta por approvitdll.

Entra em 3" discussão a proposição da Camara dos Deputados, n. 6, de 1897, auto1•i·
zando o Poder Executivo a conceder ao bacharel Oct11viano de SiqueiraCavalcanti, juiz
substituto seccional do Estado do Amazonas,
oito mezes de licença, sem vencimentos,
Ninguem pedindo a paltwra, encerra-se a
discussão.
Posta a votos, é a propo.;içíro approvada,
em escrutinio socreto, por 30 votos contra 8;
e, sendo adopb.rla, vae ser submettida á san·
cção presidencial.

O Sa•, Pre11idente- Estando esgo·
O Sa•, 1.0 See~•etat•lo dá conta do
tada a materia da ordem do dia, vou levantar seguinte
a sessão, designando para tt da sessão se·
guinte:
EXPEDIENTE
Trabalhos de commissõcs.

Levanta-se á sessão ás 2 horas da tarde.
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32 authentieas da eleição Senatorial a que
se procedeu no Estado de S. Paulo, no dia 26
do mez findo.-A' Comrnissiio de Constituição
e Poderes.

om 1897

O Sr.

~"

!!ilecretarlo declara que

Prcsidcncia do Sr. ll!anod de Quci1·o: ( Yicc· ni'io h a pareceres •
Presidente)

I

I
ORDEM DO DIA
Ao meio-dia, abre-se a sessão, estando pre- ·
sentes os Srs.: Manoel de Queiroz, ,J, Cn.tunda,
TRABALHOS Dll OO~!UISSÚES
José Bernardo, Joaquim Sarmento, Francisco
Machado, Manoel B:trtltlt, .Justo Chermoni,,
Benedicto Leite, Pires Ferreira, Joiio Cordoi· O SI" .. I"I"e!ilidente- Constando a
ro, AI varo Machado, A!Jtlon Milt~rlez, Almeiuu, ordem do 11ia de tr11balhos do Commissões,
Btwrotu, !tosa o ::;ilvtt, Joaqui111 Peruu.mbuco, darei a palrwm !LOS Srs. Sontttlol'es que 11.
1
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queiram, para nssumpto de expediente. confirmado neste poeto por actos de bravura,
como prova com a sua patente, pede, a exNinguem pedinrlo a palavra, vou levantar emplo do que foi concediilo aos alferes
n sessão, designando para ordem do dia da nctuaes, promovidos por• serviços prestados
a Republica, que a sua antiguidade do pri·
sessão seguinte:
meiro posto seja contada da d,tta da supra
dita commisslío.- A' Com missão de Marinha
TRABALHOS DE COMM1SSÕES
e Guerra.
(Pausa).

"

'

Levanta-se a sessão ó. meia hora depois de O Sr. ~o Secretario declara que
meio-dia.
nlío ha pareceres,
~

•'

. i
.;r:-

ORDEM DO DIA

!/.'

45•

SESSÃO EM

8

DE JUT,HO DE

1891

TRABALHOS DE COMli!SSÕES

O Sr. Presidente -Constando a
ordem do dia de trabalhos de Commissões,
dar~i n. palavra aos Srs. Senadores que a
Ao meio dia abre -se a sessão, estando pre- que1ram
para assumpto de expediente.
sentes os Srs, Senndore3 Manoel de Queiroz,
J. Catunda, José Bernardo, Joaquim Sarmento, Francisco Machado, Manoel Barata, O Sr. D. de 1\lendonca SoJusto Chermont, Bt>nedicto Loite, Gomes de ~ri~~·o- Sr, ~I·esidente, é tiio grave e
Castro. Nogueira Paranoguá, Pires Ferreira, tao ~er1a a accusaçao que me é feita na Ga·
Cruz, João Cordeiro, Alvaro Maclw\o, Ab·lon zela de Noticias de hontem, em sua secção
Milanez, Almeida B:Lrreto, Gonçalves Fer· Boletim do Cong•·esso,que eu não posso deixar
reira, Joaquim Pernambuco, B. de Mendonçll de lavrar um protesto contra ella.
Sobrinho, !~ego Mello, Leite e Oiticica, Rosa Niio tenho em mãos o numero da Gazeta
Junior, Ruy Barbosa, Severino Vieira, Vir- a que me refiro, para ler ao Senado o resumo
gilio D:Lmasio, Henrique Coutinho, Eu~cnio dos debates havidos nesta Ca~a.
S_i bem me rec01•do, por.ém, é elle concebido
Amorim, Domingos Vicente, Thomnz D~lflno,
mats
ou menos, nos segumtes termos:
Lopes Trovão, Feliciano Penna, Paula Souza,
Moraes Barros, Caindo, Leopoldo de Bulhões, «C Jrriam calmas as discussões no Senndo
Joaquim de Souza, A. Azeredo, Aquilino do era guarcl:ido o decoro e o r•espeito mutu~
Amam!, Alberto Gonçalves, Vicente Ma· entre os Sr.>. Senadores. Restava ao Senador
chado, Esteves Junior,. Gl{stavo Richard, B~rnardo. de Mendonçtl Sobrinho a gloria de
Pinheiro Machado e Julio Frota (44).
VIr da trtbuna do Senado o1l'ender injuriar
Deixam de comparecer com causa partici- e ferir os melindres dos seus collegas entre
pada os Sra. Raulino Horn, Pedro Velho, AI· outros ,os Sr.;._Oiticica e Q, Bocayuva.'»
mino A1l'onso, Rosa e Silva, Coelho e Campos, Considero tao elevada a tribuna do Senado,
Leandro Maciel, E. Wandenltelk, Gonçalves de unde falia, não o ~imples individuo sem
Ch~ves, Fernando Lobo e Generoso Ponce e aut~ridado alguma, mas o representante da
sem ella, os Srs. Porciuncula, Q. Bocayuva nnçao, cercado do prestigio que lhe dá o alto
cargo que occupa, para não vir todos os dias
e Ramiro Bnrcellos ( 13).
re~ponder li.quelles que, não sabendo cumE' lida, posta em discussão e sem debato pra• os deveres de sua profissão, servem-se
approvada o. acta. da sessão anterior.
de cantos escusas de um jornal para aggre·
dtre!_ll os representantes da nação,
O St•. I' Sccret~rio dá conta do
Nao me cabe traçar aqui a norma de pro·
seguinte
ceder de cada um dos represen tnn tes da im.
·pren~a ~esta casa do Congresso. O bom senso
e cr1ter10 de cada um está indicando qual
EXPEDIENTE
olla deva ser,
Niio posso, porém, nesta occasião deixar do
Requerimento em que o tenente-coronel do ~dmirar-me de que um representante da
exPrcito Clo.utlino de Oliveit•n. e Cruz, com· tmprensa, nesta Cllsa, que é tiio bem tratado
mandante do 39·• IJatalhão de infantnrilt, com por todos nós, que ó admittido em torll\s
paradn. no Estado do Pnrnnit out!''ora Clau· as suas dependencius, e~quccendo o. "Ortti·
dino 1!o.rinho rle Oliveira o Cruz, o.llegando Jcza COIU que nus Ufjlli O tr:LtU.l!lOS, venha
ter sido commiôsionado no posto de alferes aggredir· me tiio descomm unn.lmen te, cm
no. guerra contra o governo do Paro.guay o uma sccçiio do jornal Gazeta llc Noticias,
P1·esidencia do Sr, Manoel Victorino

••

•
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Sei que não ha no Regimento da Casa, S1•.
Presirlonte, meios de pedir providencias a
V. Ex. neste sentido ; nem por isso deixo de
lembrar a esse rcpresentauto da imprensa,
que tão dissonante se mostra dos outros seus
collegns, nesta C"sa, fJl!e se portam tão do·
centemente aqui, apreciando o.> debates com
tamanha imparcialidade, que ao menos,
. como hospede que é nesta Casa, saiba respeitar 03 seus donos.
Não é, pois, a esse represen1aute tla im·
prensa que venho responder. E: apenas uma
satisfação que dou ao publico, que diat•iamente lê os jornaes da Capital.
Não sei onde esse representante da im·
prensa encontrou injurias, no meu discurso,
contra o sr. Leito e Oiticica, ou contra o
Sr. Quintino Bocayuva.
Censumr um Senador da Republica, po1•
aggJ'Ildir hoje uma administração, que hontem defendia, niio é uma injuria. Dofender
um governador de Estado, que é aggrerlido
po1• um Scmllor da Republica, nilo é tarnbem
uma injuria.
Niio sei, pois, onrle ha injurias no discurso
que proferi antc-hontem.
Si ha qualquer injuria, si o Sr. Senadt•r
Leite e Oiti~ica se julga por mim oífendido,
nii.o tenho duvida alguma cm fazer riscar
dos meus discursos as injurias, que por acaso
nelles eotejnm contidas.
Do mesmo modo não me loml.ro si em alguma occasião ti vc necessidade de, nesta
Casa, dü•igi r a ma is !e ve olfensn. uo Sr. Q.
Bocayuva.
Nunca tive occasião de rofot'ir-me, aqui,
ó. pessoa de S. Ex. ; e, si tivesso, L•l'a sómente para terer·lhe os maiores elogic•s, a
que S. Ex. tem direito .. ,
0 Sn.. ANTONIO AZ!ll\EDO-Apoiado.
0 Sn.. B. DE i.\l"!'!DONÇA SOBRINJIO,, .-pelo
modo por que tüo distinctarnente represent;;.
o Geu Estatlo nesta Casa do Congresso.
0 Sn.. ANTONIO AzlmEDO- Apoiado. 0 Sl',
Q, Bocayuva é uma gloria da Hepublica.
0 Srt, B, DE MENDONÇA. SOB!t!Nl!O-Niio sei,
pois, onde esse representante da irnpr.:msa, a
que me tenho referido, encontrou censuras
ou injurias no meu discuJ'.lO, no Sr. SenadeJ•
Quintlno Bocnyuva.
E' certo que em urna das sessões passadas,
o1•ando o St•. Senador Vicente Machado, na
occnsião em que S. Ex. leu um t1legrn.mma
lle Buenos Aires, tive occasião elo do.r-lho o
seguinte apo.rte :
-« Só o O P<ti:: Cl'il. capa~ de tlur uma no·
ticia des;;as. Nenhum outro ,iom1tl a deu.»
Oro., niio sei que allusão so pórlo encontrar,
nos to meu aparl.o, ao St•. Smmdot• Q. Hocayuva.
·
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Pelo menos, declaro a V. Ex, e no Senado
que, qunn·lo doi esse aparte, não tive a menur
intonç:io do oífendm•, nom siquor de levo, ao
Sr. Senador• Q. Bncayu va.
Niio sei si o S1·. Q, Bocayuva é redactor
chefe do Pai::, ou é respon.savel por qualquer das secções do mesmo jm•nal, por·
tanto, si nns minhas palavms ha qualquer
oífensa !lirigida a S. Ex. pela responsabilidade que tem em qualquer dus secções do
Pai::, não tenho duvida nenhurno. em expli·
cur·me com S. Ex. e manifestar-lho francament~- a intenção quo me domimtva naquclla
occasmo, .
Assim, Sr. Pr•esidente, não ha razão alguma para se dc!.luzir dos meus discursos a
menor oífensa, a monor injuria, a qualquer
mom br•o desta Casa.
Sou incapaz de semelhante procedei', nã<l
só porque estou acostumado aos debates do
Parlamento, como tambcm porque sempre
tenho dado provas de gentileza para com
todos os collegas, com os quaes tenho dis.
cuti<lo, e não havia de queb1·ar do um momento para outro essa tradição, que tenho
da vida parlamentar.
Agora, Sr. Presidente, aproveito a occasiilo para referir-me ó. rectificação que o
nobre Senador p9\0 meu Estado, o Sr. Oiticica
f~z no meu ultimo discurso, proferido antehontcm nesta Casa.
Disse S. Ex. que nunca deu apat•tes concebidos nas interjeições : Oh I Oh!
0 SR. MORAES BARROS- Tenho sido uma
das maiores victi mas dos npartes de S. Ex.
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO -Não é
exacto isto. O noure Senador deu apar•tes
nestn& inteJ•jeições, níio só ao honrado Senador por S. Paulo, corno t11mbem ao honrado
Senador pelo Piauhy,
Quando orava o nobr•e Senador por São
Paulo, na sessão de 3 no junho, S. Ex., não
só por duas vezes, rleu-lhe apartes em oh! oh!
(riso ), como tarnbem por fluas vezes deu-lhe
apartes em ah ! ah ! ~ ?'isaclas,)
Tenho aqui o discnrso do nobre Senador
por S. Paulo, e por• cllo posso provar o que
estou affirmando.
Dizia o Sr. Moraes Barros :
«E' vó.lida, -diz aqui. A proposta válida,
si bem entendo o portuguoz, quet• dizer que
tem valor obrigatorio.

« O S1·.

Leite ,, Oiticic,, - Oh ! »

Dizia ain<la o nobre Senador por S. Ptl.nlo:
« O S1·. Jlfm·tws Bal'l'os- Pt•oposto. entro

credores o accionistas.
'' O Sr, Lcilc u Otiicica - Ah ! , , .»
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-----------------------Dizia ainda o Sr. Mames Brm•os :

importancia. a affirmação que fiz aqui anta·
« bto é matoria do atlministrnção, da com- ho" tem.
Ntlo ora pos~ivel que deixasse sem contespetencia do Po.ler Executivo, o o Porlor· Extação
iL arnl•maçüo feita 1JOntem pOl' s. Ex.
ecutivo é qu·~ compenotr·ou·se da noeessidttclo
O nobre Senador negou quo tivesse darlo
de oxpedit• esse regulamento, ouvindo a
representação do alto commercio rlo 1:t io de taes aparto;;,
Janeiro.»
0 SR. LEITE E ÜJTICICA--Eu disse que a
questüo
não foi com migo.
« O Sr. Leite e Oiticica - Ah !
0 SR. B. DE ME:o<"DONç,\ SOBRINIIO-NÜO era.
Dizia ainda o nobre S•mnrlor por S. Paulo:
possil•el
que a minha palnvm continuasse
« Mostrei que o telegt•ammu. de umn podcrosissima firma commercial da Et1rop11. era posta em duvida por S. Ex., corno querendo
tb.zel' suppor no Senado que sou capaz de
muito razoavel e muito justo.
trazm• para t1•ibuna factos que aqui não se
«O Sr. Leite e Oiticica- Oh ! .•• »
passaram.
« O S1·. liforaes Bm·1·os- .•• porque o Go·
0 SR. LEITE E 0ITICICA-Tenho mais que
ve1•no não deve descm'al' dos altos interesses fazer.
ligado> <1 liquidaçü.o da Companhia Leopol·
0 S. B.lDE MENDONÇA SOBRINHO-Tem tanto ·
dina ..•
que ft\zer que ainda hontem se referiu a este
« O Sr. Leite e Oiticica-Oh ! »
assumpto, que diz hoje nüo ter importancia,
Aqui se vê muito proximos um do on- porque não pórle respondei'.
tro dous oh ! oh I (Riso.)
0 SR. LEITE E 0ITICICA-Era. Ocaso em que
Eu trouxe, portanto, para esta Cos~L um cabia um-Olt! (Riso.)
facto que aqui se den. Ni10 di~se uma novi·
dade, não é uma phantasia; o nobre Senador
O Sr. Presidcnte-Ninguem mais
seguramente está esquecido dos apartes que pedindo
a palavra, vou levantar a ses,ão,
deu ao nobre Senador po1• S. P;tnlo.
designando
para ordem do dia da ses3ão seE nü.o foram sómente estes; o nobre Sena- guinte:
dor teve occu.siü.o de dar omros apa1•t•Js, qne
Continuação da discussão unica das emenincommodaram bastante o nob1·e Senarlor por
S. Paulo pelo modo descortez por que fbi das elo Senado 11 proposição da Cam:n•a dos
Deputados n. 25, de 1891, l'egulando os di··
pol' S. Ex. tl'atado.
Quando orava o nobre Senador pm• São rei tos autoraes e que não fomm acceitas pela
Paulo, o Sr. Sena·lor Oiticica deu alguns mesma Camara;
2" discu~são d.1 p;•oposição dn. Camara rlos
ap11rtes que f,>ram pelo nobre Sena•lor L'espon~idos, dizenclo-llle que::;, Ex. precisava Deputados, n. 80, ele 1806, autorizando o Govet•na a ab!'ir o credito de !32:Sog.~998, supa premler a ou vil•.
Quanto aos apttrtes com a mesma intc!~ei plementar á rubrica n. 33, do a1•t: 7" da lei
çiio, proteridos na occasião em que orav:L o n. 360, do 30 de dezembro de 1895-Crmutos
Sr. Senador Pires Ferreira, não posso l•.1l-os espociue>-Destinado ao pagamento do nickel
agora ao Senado, porque o nobre Senador pelo e cobre importados cm 1896 para cunhagem
Pin.uby niio publicou na inlegt'a os discursos dns respecti vus moedas.
que aqui proferiu. Do Diario do Congresso
Levanta-m a sessão a 1 hora ela tat•tlo.
const:L apenas o resumo destes cliscursos,
Creio ter provado ao Senndo a arguição
quo aqui fi7. ao honrado Senador o Sr. Oiticica, de dar apartes concebidos em tacs in·
terjeições, porque acabei de ler os ap11rtes
proferido.> por S. Ex., e uatla me rcst1t a
46" SESSÃO E~I!) IJE JUU!O DE !897
dizer.
Presülencirt do S1·. Manocl Victorino

O §a·. Leite c Oiticica -Quero
perlil' simplesmente licença ao Senaclo pam
Ao meio-dia, abro-se a sessü.o, estando prenão responder ao honru.rlo Sonrtdor C]Lte acaba sentes
os Srs. Senadot•cs Manool de Queiroz,
do sentar-se, e tüo sómunto porque a questão J. C•llunda,
.rosó B~rnarrlo, ,Joaquim SarnãiJ tem importunci!l,
mento, R1tulino Horn, Francisco Maclmrlo,
Manool Bal'lltlt, .I usto Clwrrnout, Bcnedictn
O Sa·. lll:. 1\:fcndonça. Soba•iulho L~ito,.00IIi0'l do Castro, N~g-uBil'IL Pltt•;•nag-uiL,
-Emboi'<L u. q uesliio, no 1110do tlc eutoudm· do I•a·es l•et•rou·n, Ot•ur., .I OitO Cu r loit•o, Alvaro
hmll'u.clo Sou ado!' pulo meu Estado, n:i.o tonhu. Mael1utlo, Abclou Milaucr., Aluwi•ltt B11rroto,
imporl!Lncill alguma, creio quo Lom muita Gonçalves Ferl•oiru., Rus11 o Silva, .lollquim
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~~-----------------------------------------------Pernam!Juco, B. de Mendonça. So!Jl'inho, Rego' as emenrlas elo Senarlo á propJsiçilo ria Ca1\!ello, Leite c Oiticica, Ros~ Junior, Severino mn.ra dos DO)Jt!tn.'los, n. ~5. do 1804, regu·
Vioir•a, Virgílio Oa.mazio, Henrique Coutinho, !ando os direitos autoraes e •!Ue niio fomm
Eugenio Amorim, DJmingos Vicente, Pot'· acceitas pela mesma Camara.
ciuncul~, Thomnz Dclflno, Lope.3 Trovão,
Ningnem pedindo a palavra, encerra-se a
Paula Souza, Mornos B:ll'l'.JS, Catado, Loo· discusoão
poldo do Bulhões, Jo:tquim de Souza, A. Aze·
rcdo, Generoso Pouco, Aquilino do Amaral,
Alberto Gonçalves, Vicente Machado, Esteves O Sr. Presidente declara que se
Juniot•, G. RichaJ•tl, Pinheir.r Macha·Io, Julio vae proc2de1• á votação, considerando-se arprovadas as emendas quo obtiverem dous
Frota e Rtmiro Ba1•cellos (47).
terços
dos votos presentes.
Deixrtm de comparecer, com c.tl!S:L parti·
Silo successivamente rdeitadas as seguintes
cipaJa, os Srs. Pe<lro Velho, Almiuo Alfonso,
Coelho o Campo>, Leandro Maciel, E. Wan· cmendus:
rlenlt:olk, Feliciano Penna., Gonçalves Cbrwcs,
Ao art. 1.• Accrescenlo·se:
Fernando Lobo; c, sem ella., os Srs. Ruy Dttr§ I.• Os autores estrnngeiros gosaríio,
bosa o Q. Bocayuva (10).
quanto ús suas obras scientillcas,. littcrarias
E' lida, posta crn discu;são e sem debale e artísticas no Brazil, do3 mesmos direitos
o.pprova·.l:l, a acta d:t sessilo ante~·ior.
que em seus paizes forem garantidos aos au·
tores bt•azileiros.
O Sr. 1• Sect•etnt•1o dá c•nta do § 2.° Consirleram-so ga1•antidos 03 direitos
seguinte
dos autot•es brazileiros, para os elfeitos deste
artigo:
EXPEDIENTE
a) quanrlo a lei estrongeira os reconhecer
em quaosquer uutores, sem distincção de
Officio do I• Sccretlli'io lia Cam11ra. dos DJJlU· nacionalidade; e
tados, do 8 do co1•rcnte, remettcndo a se- . b) quando haja convenio em que se estiguinte
pule o. reciprocidade em materia de proprle·
ilade scientillca, litteraria e artistica.
Ao art. U. Supprima-se.
rnoro,rç:\o
Ao art. 13. Em vez de-registro da-dlgaN. 0-1897
se:-deposito na.
E' approvada a Slguinte:
O Congresso Nacional resolve:
~o art. 21. Supprima se o parag1•apho
Arf;. 1." E' o Governo aut.lrizado a aLrir o Ull!CO,
c;•edito esp3cial de 111·:006$500, para plga- E' rejeitada a seguiu te:
mento dos voncimentos dos olllciaes que 1'~·
verteram á eJfccti vidn.do do ser viço do ex er· Ao art. 21. Supp.rima.-se o n. 3 deste arcito o arm11da. pela re I'Ogaçiio dos decretos tle tigo.
Silo approvadns as seguintes:
7 e 12 tle abril de 18J2, f11zendo para isso as
nocos;nrias opcraçücs de ct'cLlito.
Ao art. 23:
Art. 2." Revogam·s~ as disposições em con·
I." - Ecn voz de - multa do um a cinco
tl'ario.
·
contos-diga-se: com as penas dos artigos 1'0·
Cnmam dos Deputados, B de jull!o do 1897. spectivos do Codigo Penat, livro II, tit. Xll,
.ll'tlLw· Cesar Wos, PL•esidon te. -Julio de cap. V, sec~ão i".
Uello Filho, I• SJcL•eta.r•io .-Oa,·los ,turJusto
Ao art. 26. Supprima-se.
Valente de Novaes, 2' Sccrotario.-A' Com·
mis ;ü.o <l.e Flnn.nçl~.
Silo rejrJitadas as seguintes:
Ao art. 27. Supprima-se.
O St•. '<" S~ca•cltu·lo doclat•a quo Ao art. 28. Supprima-se.
nÜO lla jl:ll'CCCl'CS,
E' approvatla a seguinte:
Ao lll't. 29. Supprimn.-se.
OIWEM DO DI.\
As emendas approvadas vão set• tlcvol vidas
i1 C;tmara dos ll<~puta.•lus.
DHU11'rOS AU'J'OilAI~S
Continuam cm discus>iio unica, com o pn.·
rceer 1la Commissilo 1lo Ju;tica. o Logi>lnçilo,
::!(.lua~! o

V. li
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CREDITO SUPPLEME:'o!TAR Á. RUO!UCA N. 33
Dos negociantes, qno é de presumir tivP-s·
DO AJ1.T, 7" D,t UI N. 360, DE 30 DE DliZEM· sem cred•to garantido pelas mercador io.s em
ser• e nos ai'mazens, e~tonrleu-se a emiss:'io
mw DB 1895

,To vales aos proprios fazendeiro;,e posteriorEntra em 2" discussão, com as emendas mente tt todns as compJ.nbias e ató nos p:u·oíferccida~ no parecer da Commissüo do Fi· ticulares.
nanças, o art. I" da proposição da Cama· a Em 1892 e 1893 o nssumpto, trnzirlo á dis· dos Deputados, n. 80, rle JS!Jo, autorizaw1o o cussão no seio do Cong1•esso. foi nelle mui~o
.Governo a abrir o credito de 132:809:!;9ll8, úebatido. O Congresso el:tborou uma. lei pr·u·
supplemental' á rubrica n. 33, do U.l't. 7. da hibindo as emis~ões de vales. o orador teve
lei n. 360, de 30 de dezembro <le 1895-Crc· ensrjo rle, na discussão dHssa lei (nesta épo.:a
ditos e>pecioes rlcstinados ao pngament.o rio cabia· lho 11 honra de pertencPr à CamarJ. dos
nicltel e cobre, importados, em !895 p:1ra Deputados), lembrar a inefficacia das medidas
nella cuntidns •.
cunhagem das respectivas moedas,
LembN!!, tam~em que a lei não seria po>ta
em.
ex_ecu~ao; naCI se cuidava de prohibir a
O Sa•. Leite e Oilicica diz que
em1ssao
particular; a questiio e:ra emittil' .o
a. discussão do crerlito autoriza algumas ob·
serviiÇões necessurias para chamar a attcn· Governo a moeda div1sionaria. em quantiçii.o du Gove1•no sob1•e a q uestilo da moeda de dade sufficíente para garanti!• as necessidades
b1•onze e do nickel, não tanto rla moeda de da popu.lação, necessidades que so estavam
bronze, porque no Brazil o,; generoB encaJ•e- l~zendo sentir pela acceitução dos vale;; dos
ceram de tal modo que quasi ,e pói.le dizer: ú1versos nogociuntns o rlas companhias.
nno ha genero algum a comprar com lrromo; • A lei fui votuda, nunca se poz em execunão ba mais quasi objecto algum cujo preço çao no Brazil, não houre n processo ~ue ~e
seja inferior a IDO ré is. gste li1cto,symptomlt pret.e• dia_pr1·a evitar o; btm·asq11iJ.<, ViCiam
do estado a que está t•eduzida amoeda bt•azi· a rliscussn:1 110351t occasiiio, pois os lmn·as·
!eira, deixa que quem se pl'eOCCUlla com estas quês de Minns !'oram citados no Con,res<o
questões não se envolva mais mt apre.-iaçü.o Nuciun:d como os vales, a moeda emtttitla
por parliculares con·~r·a a disposição d:r. lei.
da cunhagem de bronze.
Ao
cont1 al'in, depois des>~l lei não foram só
Qunnto á cunhagem do nickel, porém, o
ns
negociant<Js
que emittiram vaies p •I' a lit·
Senado lhe permittirá al;.;umas observações
ligadas á propria vida nacional, à economia zer uma moer' a de trocü. As ca.maras mu1ri·
~1pue; acharam o expediente muito bom, e se ·
do povo em geral.
.J_ulgaram
com o direito •'e emittir vales para
Houvesse qualquet• cousa a oLservnr
quanto ao credito em distussão, e o rcpaJ•o t:•.zer trocos, gm,anrlo das vantuuens rle verdeveria ser formul~.rlo coutra <I tleficienda, a dfldtira mueda cm circulnç:1o. ·
I~' uss•.m. que o 'I'atlor possuo dii'H•·<.<S
sua pequena cifra. O Governo pediu apenas,
vales,
enuttit.J<.s sob o norn1-1•le npo!ices, co1nu
em 1803, um crellito do 132:80\JS, p!Ll'a COIII·
prar nicltel e bronze neccssnrios à cunho.· ernpre,tirno. por llive1'.'as municipalidades.
llo·~as COI'JlOI'ações o mal se prnpa:;ou ans
gem da moeda.
propl'~os
Estados, qlie ta 11bem começaram a
Do relatorio do S1•. Ministro da Fazenda,
comparado com a synopso l111 receita e da ermtt1r va·~s. A•nda ha poucos dias, o oJ•adot•
despeza enviada ao Sonado, vo!'itica-,e não exh1 bm no Serrado opol ices emittidns pelo scm
haver unifoJ•midade entre o> L'ous documen- E;to.rlo, como dinheiro.
A t•Jda esta sm•ie de rlesrmvo!vimento rh
tos. O Ministro informa quo >O cnnhttl'l\111 n,
Casa da Moeda, sendo remettidos aos di vel'sus nova moeda. divisioniLria, que incuntestavelEstados, I. 058:000$ em mocrl!ts, e a sy nop.'o mento CJ.usa os ma'orcs m:~.Ies ao Bra.zil·
itít, como emissü.o dessas moe 1as, 11penns augmentundo a sua c'reulaçiio de cul'~o íór,
Ç:tdO, O GOI'CI'I10 l'OS]l•lni.leu CO:II 11 mais alJSO·
940:000.$000.
Um e outro docnmento, pol'em, dá impor- hlta e profunda i1H.lilfere11ça. Deixou o mnl
tante i!emonst.rnçíio de irnpi·evjr\eneil\, para tomm• vulto, plt,S:J.irdo dos partieu!urcs pa..-,,
não dizer indi:treren~a. em roluçiio á vida do as cumpanhms ; e as camaras municipacs o
os EsttLÚtiS, sern provi>! lnciur nô ~en tido tle
povo br·azilei1•o, lacto lumentavel.
Os representuntcs dos lcstar.!os conhecem o exti11guir o mui, nem tão pouco prover ús
extraorilinario t1 anstorno qno caus11 ó. vida ncces>i<la.rle~ da cii·culução, alllnmulas pu!'
e~onomica daquelles, a falta do moeda divi- essa crni,;sao purticulur. Apenas peuiu no
Congro;so urn credito para pagar o nickcl
sionuria.
Exi~te em todos absol u l.a li1lta de moeda importado para fabrico da moeda, no vttlo:·
p:mt trocos, qualquet• que sej11 a su11. quali- de 132:0UO$liOO.
As>alt,,m rluvidas ao oro.r!or S•>bro si o
dade.
O facto impoz a emissão dfJ vales 1\os ne. niclwl i!IIJlül'llldO com asses 13·~:0UO$ja f't1i
gociu.ute.s, vales l)UU circuhm como dinheiro. totlo convertido em moerltt de nickol. P.ri'CC'J
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que sim, poi,; no anno pas>ado, ao elaborar a
lei do orçrtmento, o Ministro da Fazenda, en·
tendendo-w ·com a Com missão, petli u com
instancias o a.ugmento da v.erba-Compra de
nickel para fabrico de moeda.
Dedicasse o Governo o necessario cuidailo á
a lluçiio do problema, e não teria pe·lido
832:000$000. ·Pediria. mais, afim de poder
apenas emlttir, não 900:000.~000, mas 4, 5,
sou 10.000:000$000.
De fiwlo, 13 ridículo que em um paiz vasto
como o Hrazil se ~·retenda satisfaz, r as ne·
cessidades du permuta de productos entr•e o
povo, desde que a moerla _de cur•so forçarlo augmente na proporç:w colossal de
267.000:000S(IQO ·para m"is de 800 mil, conservando a" emissão rla moeda de nicl<el na
mesma proporção ant~r·lor,e que se p:etenda
abolir os vales parttculares, as apohces das
camara~ municipaes e as dos Estados, com a
seguinte proporção de remes-,as de moeda
nickel para os dilferentes Estados.
NJCIOU..

A' Alagôas .. , ........ . .35: 000$000

Ao Amazonas ....•....• 20:000$000

A' Bahia ............. .
Ao Ceara ............. .
Ao Maranhão .••... ; .•
A Matto-Grosso ...... ..
A Minas Geraes ...... .
Ao Pará . ......••.....

A' Pal'o.hyba .. ... ~ ... .
Ao Paraná. , ......... .
A Pernambuco.· •....•
Ao Piauhy ........... .
AoRio Grande do Norte.
Ao Rio Grande do Sul.
Ao Rio de Janeil•o .... ,.
A' Santa .Ct~tharina .•.•
A S. Paulo .......... .
A S~rgipe ............ .

70:000$000

e5: ooo.~ooo

25:200$000
15:000$000
25:000$000
95:000$000
25:000$000
15:000$000
90:000$000
25: 000.$000 .
20:000$000
75:000$000
2:400$000
15:000$000
170:000$000
25:000$000

812:600$000
A' Thesouraria Gorai .• 180:0U0$000

goz:ooo$ooo
Respondendo a um aparto do Sr. Ramiro
Barcellos diz o orador que, em 1892, esteve
em Minas, o nessa occa~iilo já níio enco~trou
um só nickel. Achou tao sómente em Circulação os vales dos negociantes, pela falta absoluta de moeda de troco. E' facil imaginar
como teom ·augmentat!o esses vales de 1892
até hoje.
Na lista lidn. pelo. orador, S. Paulo ó_ o Estado mnis favoreCido na contemplnçao da
emissão. O monos Jilvot·ccido foi o,Estano do
Rio, par• a onde foram apenas 2:,JOO:ji000.
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0 SR. ESTEVE:> JUNIOR perglÍiltlt quanto
coube a Pernambuco.
0 SR. LEITE E 0ITIC!CA l'eSpontlO
terem cabido noventa contos.
0 SR. ESTEVES .TUNIOR diz que em Pernambuco ha, em npolices de 100 rs., cerca. de
500 contos.
·
0 SR.LEITE E 0ITICICA continuando, diz que
o nickel níio constitue despeza a fazer pelo
Estado. Pelo contrario, representa uma .das
verbas da receita do orçamento. Ora, si. constitue uma dessas verbus, si ha vantagem em
emittir o nickel, si a emissão olferece vanta"ens pergunta o orador qual a razão desta
verdadeira usura na distribuição da moeda
de niekel pelos Estados. Indaga porque o Governo não procura remediar o mal caus:tdo
pela falta dessa emissão, na economia no.·
cio na!.
A Casa da Moeda, tão bem pr0vida, como
se acha, de apparelhos, macbinismos o dotad;t de ver·ba no orçamento, por.lerâ cun!J~r
o nickel necessario para acudir• ás necessidades da população, e em quantidade tal
que ficará abolida pela invasão da IJIOeda.
boa, toda essa moeda má e tão nociva ii vida
econo:nica do paiz.
O Sn. JoÃo CORDEIRO diz haver muito
nickel cunhado,e que o Governo não o manda
para os Estudos, nl!egando não ter obrigação
de troco.r dinheiro a ninguem, resposb estn.
que recebeu do Ministr~ da Fazenda, ~uando
lhe pediu 50:000$ destmados ao Ceartt.
0 Srt. LEITE E 0ITFICA prosegue dizendo
que a falta de nickel se l'ez sentir na propria
Capital Federal. Negociantes h a que se cm·
penham no Thesouro Nacional para trocar
nickel.
A talta podia ser conveJ•tida em fartura, e
com os melhot·es resultados para t1. circulação e economia nacional.
DeJrle que se faz sentir• nos diversos E~
tndos e em todas as praças inter•iorrs a ne·
cessidade da moeda <Tlvisionaria, ao Governo
previdente e conhecedqr do a~sumpto, cum·
pria activar, por todos os modos, a cunhagem
da moeda de nickel.
Convinha essa providencia ate como re·
curso, pam recolher o papel-moeda depre·
cindo e fatnl, que esta pre,judicando sob_remaneira a situação financeira da Republica,
!'orçando o extroaordinurio augmento de preço
de to(los os generos e mesmo a baixa do
cambio.
QLre faz a Cnsa da Moeda 1
O orador declam que jã não se r•cfere á pro·
vidcncia imprescindível, necossaria do Govcmo em uma situação delic:tda como a
11ctua! Nilo se rel'orirá tamborn :'ts dinrias ton·
tativns do Governo para encontr11r <linlwil'O,
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s~j.1 como fc\r, compromottenrlo o pn.iz n.!lm
do ohteJ' rrcursJs pn.ra. acwlir ás oxigoncir~s
do lllOI!lO!ItO.
Ser·ia, JlOrérr., da mais elomenf.ar previ·
lloncia, do m~)nor cuidado, me;;mo pelo
bem ger:tl do p3 iz, qt:e se prctendos>e ac:tlxtr
colll este pretexto p:tra n. emis;iio que se ustiL
fazendo to los os dias, e q uo augmenta, n.
m:tssa geral do papel existente m cir~ubçilo.
UM SR. SENADO!t- !ls(Í1 se fllzendo a CJili>-

quo torlos os rlias o cambio tlnctüa som jamais
se porlor fil'llln.l', Qual n razrio rlostas oscilla·
çiJr.s, qno t:io gr.~nrlc mal ca11S1tm ao commer·
cio c1n partieular o ao p:tii: cm geral?
De ela: a qno c lia dcsanimarlo, completamenio r1.e:tlllilllal\o, porqne niio nutro stl·
ri:t< espemnçtl~ do ver melhorar: esta pJ•ecaria si tu:tçf[o.
Não ttcretlita que o Governo tomo em con5hicr,Jçüo tnes reflexõe~ c busque melhorar
a sil.uaçilo, não com a allopçiio dos ttlvitros
~ão?
propos'.o;; pelo oratlor. como ,ii tere ensejo de
O SR. L!UTB g O!T!GICA- Torlos os dins os rlJzet• seu illu>tre eollego. por Goyaz;
Nii.' quer impo1• as suas opiniõe·.;; conro>S3,
p:ll'ticulares CLlittem p:tpel seu, ns cn.muras
muukipues emittem mie~. sob lit11lo; de npo- entrct:Jnlo, quo não Côta isçl!1do no terreno
lices, o os E>tad~J~ emittem apoliccs com juros cm que h:t semp1c combatido, com nrdm• pa·
triotico, ainda que despojado de esperanças.
até rirUculos.
Niio ncredita que procure alguem estudar
Alem di;; to, h:t otÜJ'o mal que e> tá prej urlicaudo extraorrlinar·iamente, e concoJ•re cada est~ Bitnaçiio, sab3r quaes as causa! desta
dia para mnior depreciação tio papel·moerla o vei•rladeira lle<ori on ta\'iio ele finanças.
Manter a ordem, o PI'estigio da autoridade
para maior tlopre,são tio cambio,
O orador rcferc-so ús notas f<tl>as quo constituiria, e5ta vida fictícia do tranquili·
estiio sendo introtiuzidas na circulação a todo da de pullica, em q uc todos se acham e que
momento, e das qunos tem noticia pelas pu- o Governo é o primeiro a perturb:tr com a
bli~ações dos jot•nae&, quanrlo alguma dellas ptomplidao, do que ha noticia diariament~,
ri app!'ehcnrlida. E' notavel, entretanto, que sem se saber qual o motivo lle tanto soorenenhuma notici:l é licito collwr a respeito rlos mlto ,que tiio runLia repercussão tem na praç 1
emissoJ•es, rla.s machinas e do antro omlrl ó inteira, rer.ciosa da prrturb :çiio da ol'l.!em,
que é comlJatida pelo Govorno por moias
for:jado o papel falsificado,
Oa .iornaes aiHIUnciam do vez em quando t·:nazes o encrgico,, disto, sim, disto se está
que nppnrecerarn, por exemplo, no Estado de tratnndo até com mais enthusiusrno do que
S. P11ul•1 notas Htlsr1s de lOO:i;, Ainda hon· seria pam des~jar; pol'élll estur.lnr a grave
tem foram apprehen·lida> na Capital uma ou questfto financeira é o que não Sol faz.
Nota, tmlavia, o orador 11 diminuta verba
ti uns notas fulsns, a policia poz·se em campo
immedir1tnmento, abJ•iu se inquerito, pro- que !lgura como receltr~ do Estado para a
curou·so saber ela pi·oveniencia, mus, alfim, o euiissiio de moedas de niekel, e lastima sin·
silencio coroou a diligencia.
ceramento que o Governo não aproveite <s
Nem se procura saber qual a verdadeira t·ecursos que tal verba otrcrece. Niio o acon·
provcniencia da nota o inutilizal·a; nem selim a que o faça, porque não tem espc·
tiio )louco se busca punir os criminosos, o fa· rança de que o mesmo Gol'eJ•do dê um p1sso
zol' com que a pJpulnçilo saiba que papel neste sentido.
í:llso não entrou na cii•culnçilo, não foi unido
Desejaria, porém, que os amigos t!o Gon esta massa enorme do papel que se appel- verno, aquelles que c8nferenciam c001 o Sr.
lida vP.rtladeiro.
Presidente da Republica o o Sr. Ministro ú:t
Hoje, pelos milhares· do exemplares de Fazenda, lho fizessem sentir que assim como
11otas que exi>tem na circulação, os p:11·ti· se compmu o nickcl n~eeos.1rio pn!'a cuuhr1r
culare:J niio pódem disting-uir• as Yer.\arlcil•as 000 contos cm moeda, porleria mnndat• com·
ú:t:; fal::as, porque a variedade ó tamanha, ha pra r logo 400, 500 ou l . 000 contos, para
tantas cores, tantos dizeres, tau to modo de sot•em cunhados na Casa da Moed;t ntlm de se
nssignnr, que niio e possível chegar a etncaz extinguirem todos os papeis que figuram
resultado. D'aqui resulta quo a p1·esurnpção como diuheii•o, e que só servem para prejué q tw a policia, não cuidando sóriameuto do rlicnr a situnçiio !luanceim.
descobt•ir as nc.t.as fulsas e ~ueimal as, pura.
o. ornrlot• fuz nr,cnas taes comidemções, rloque niio entl'om n~ rirculaçiio, a massa tle
papel·moeda e.>t.ú. .'onrlo angmentnda to:los OiJ cl•tr;tn<lo l1rJ Senttdo que de,ejQva uiri:;ir no
úius. produzindo assim n dopJ·ossi"i.o deste GovCI'IlD muitos pr!didos do inlor1na~õ~.>. 1'\iio
nw'ino papel c, conscg·uiutomentc,rt lmixrt do os luz c nem o~ tem feito, roco1ando a situação rln.\nceirtt o cor·tos symptom:ts qno
c.1mlrio.
O m~auor rmitto estas consirlcJ•açõcs. para anrlttlll no nr.
Ainda lia rlias o or.ulor viu um ca,rt•o com
rlcruonstrn.r quo os roprcsrmtn.ntcs dn Nar;,iio
sahcm onrle e5tiio as fall.ns; JlOr qnc mziio a canhilo rlc campnuha, ~11c vinh!l do S. c;ln•i;·
si l.un~ilo I.O!'IHI·SO cada vez mais proca,·in. ; por toviio, e quo nilo segnit1 o itincr·ario habitual,
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wndo n.ponas acomp:1nlmdo por duas pr.1ço.s
q urtsi disfu ro;adus ú, paisana.
0 3R. SEVERINO VIEIRA.-Entiío era algum
f~rro velho.
0 SR. LEITE E 01TIC1CA.-i:<'erro velho Ulll
canhão de campanha 1!
O ~n. ~EVERINO VrEmA-Pótle muito bem
ser, 11 vtsto. do modo por que 11 couso. se
paswu.
_0 SR. LEITE E 0ITIC!CA. continuando, diz
nttn ter medo dos c:1nhõcs, mas da situação
do _Thesouro,. receio. pelo que pó de vir amanha, e i'Or Isso acon>clhaT·ia nos amigos do
Go>:emn, entre Ol quues cstü:o collega' seu,,
mmto co!Jl[lCtentes ncsttt mataria, que tlzessem sentn• aos membros rlo Poder Executivo
11 .necessidad.e de cuidarem do. situação flnancetra, quo po~lo tet• etreitos terri veis e desastroso3.
Um dos meios o orador j:i. o tem dito ri a
cunha~em .de moe(h nickel em quantidade ex·
traor~marta, paro. que sejam abolidos da cir·
culuçao dos Estados os val~s. que não t!ispüem
do. valor al~um, c as apolice•, que causam o.
ruma dos E>tat!os, ondo são emittidus como
meio de receita.
E' o que tinha a dizer.
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organiza~ão do orçamento para o futuro exercicio.
Tenho conclaido,
Ninguem mais pedindo a pal:!.vra, oncorra-se a di,cussüo.
Segue-se em discussão, que se encerra som
sem debat<', o o.t·t. 2'.
Procede·se ú, votaçü:o.
E' appt•ovado o t~rt. 1", s:.ll·o as emendas
do. Commissiio de Finanças.
Siío o.pprovttdas as emendas assim conco·
bidas:
. Subs.Lituam-se a~ palavras «supplementar
n. rubt•tca, etc. ate c1·editos especiae.<» pelas
seguintes «sob a rubrica-Excrcicios findos.»
Em vez elas palavras <<no corrente anno»
diga-se «no oxorcicio de !SOu.>>
E' approvado o art. 2".
E' a proposiçü:o, com as <'mandas appro·
vadas, aduptadtt para passar à 3• diseussilo,

O sr: l!::.residcntc-Estll llilgotacla
a materi<~ d:t ortlem tlo tlia, d0siguo puro. a da
seguinte sesoão:
•
Trab:dhos de Commis;ões. .

Levantn-se a sessão o. I 1/2 hora dl1 tarde.

OS1•, Sevm•ino Vieira-Sr. Pre.
sidcnto, as considerações feitas pelo honrado
collega que acabou de occupar, com o ln•ilho
'17·' SESSÃO Jl)! lO DE JUWO DE 1897
do costume, a attonçü:o do Senado, teom toda
a procodencia, sob o ponto de vista em que
Presidenc1'a do Sr. Ma Mel Victorino
S. Ex. enca!'Ou a questão, isto é, a falta de
moetla di visionaria.
Ao meio-dia rLbt•c-se n se:;süo, e~tando pt·e·
A rcspousabilitlade, porém, desta f11lta niio
pódo sm· atttibuida ao Governo. p 11 r 11 cst~ re- sentes os Sra. Senadores Mar:oel de Qu<droz,
sult.ado ~em contribuitlo po·lcrosnmento a J · Catundtt, Jo;é Bernardo, Joo.quim Snt•reststonctn do Congresso nos alvitres SU""C· mento, Francisco Machado, :VIanoel Barato.,
ridos muitas vezes aqui pelo nobre Son~dor Gomes de C11stro, Nogueira Purano.gmi., Pires
e. por outros membros d~t representação nn.- FCJ•reit•a, João Cordeiro, Aivaro 1\laehado,
cwno.l, que teem procurado meios do provêr Ab<l.on ~Iilanoz, Almoitb. BtU'reto, Gonçalves
t't som~llmnte difllculdat!r.
Forreir<L, .rnaquim P~rnambuco, B. de Meu·
Tttnto o. 1\lltn. niio 6 do Governo que alie don~n. Sobr·inho. Rego Mello, Leite o Oit.icicu,
onco!1trou-so jú. na noccssi,l:ide de petlir um Rosa Junior, Severino Vioir:J., Virgilio D:t·
Cl'Cdtt.o supplementar a um outt·o cretlitn mazio, Hom•ique Coutinho, Eugenio Amorim,
especial, quo lhe tinha sir!o conce,litlo, afim Domingos Vicento, Porciuncula, Lopes Trode lb.zct• aequisi,;iio do., meios necessn.rios vlío, Pt~l1ht Suma, :11nr•1''s Hn.rros, Caia,Jo,
paro. a cunhagew do moeda tlivisiunaria.
Lcopol·lo de BulhCit•s, .Joaquim tle ~ouw., A.
Co,mo so vu, o r.rotlito que se podo ó um Azeredo, AIIJerto Gonç,dvcs, Vicente Mn.m•cdtto supplementr~r a um outro insignill· ch:ttlo, Esteves .JunioJ', Gustavo !Uch:ml. Picun~o, d~ vinte contos upcnu.>, qno 0 corpo nheit•o Machado, Julio Frota c Ramiro Bür·
Lcgtslatt vo c?ncedeu pam a satist::ç-iío desse cellos (:19) •
ur~ot;te sm•v1ço.
Deixam do compn.rec~r com cilns:t parl;ici·
~o.hcnt:mtl•> um tal fliCto e tlemonstmntlo p:tda ns St•s. R:mlino Horn, .hsto Cho1·munt
quo ao Governo não cahe reRpmsn.hilid:u\o Urno•lictõ Ldte, Crnz, Poth'•> V(•lho. Almiut;
dll ~l·tlo!n tll~umn., hyp~ttlwco ,lo, do j:t o meu! ,.\fl'uw,o, Jl•,,n. o Silva, CLlldiiU 0 Campo,,Lt•:tll·
Jll~l:(nliw:mttl VlltO uu hlllll'tulo Scurt,lt>J' n :t, t!i'U ~faciul,!I.\Vantlenkulk, l'ulicL:tiOI'en:,:t,
Jnlllhn. ~UII,st. nuJlu, cullahol'açilo (•tr7o ")II)ÍIL- 1Go:t<;D.I\'tJ.'l Go~a.vos, [lm•mtntlu J.u]J,, !lelltoi'""o
dos) no ~oul.ttlo tio tt•:tt~tr do,,( o assumpto, '"'' Ponco o Ar)uilino do Amtu•al; o sem dia. o:;
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Srs. Ruy B:trbcsa, Q. Bocuyuvo. e Thomaz

N•lstas o funccionario publico rlepositará,

Delfina ( 18).
ató habilitar·-so p~tr·a comprar urn predio, ou
E' lida, po;tr~ em discUS1ÜO re som debate para a roalisução do coml'llcto de seguro, a

o.pprovado. a acta da sessão anterior.

O Sr. li-" Secretario declara quo
não ha expeclien to.
O §1•. ~" Secrct:urio lê o vão a
imprimir para entrar na ordem dos trabalhos
os scguiilte\'
•
PARECBRES

N. 61-1807

A proposic,ão da C:amnro. dos Deputados
n.70,do I BUG, concede aos l'unccionarios publi·
cos Jo•é M>Lrcnr; lnglez rlo Souza o Samuel Josó
Poréira rlas NevPs autorizar;ão para funda·
rem nestu. C11pi tal um banco denominurlo Banco Auxiliar dos Sorvirlores da NaçiioabJ•indo it legislação commum civil e ll:;cal di·
versas excepçõeti pelas quaes ficnm sujeitas a
um rogimon legal singul11r·, algumas relaçoes
juridicas do b11nco com os seus mntunrios e
destes pnra com a administrar,:ão publim1.
Consignando medidas rle excepção cousti·
tutivas de um t!irdto singular· em favor• •lo
Banco c1e que se trata, ess:1 proposição niio parece compatível com os principias degeneralidade e igualdade que devem servir de norte
á legislação calcada sobre os moldes democmticos da Constituiçilo (ht Republica e norneadn.mente com o preceito pela mesma formularlo no ~eu art. 72, !ii 2."
E"ta simples considem~ão !ora por• si sufll.
ciente para, no entender da Cummissão,nconselh:~r• a r•e,ieiçiio da proposi,:ii:o da Camara.
Entrctnnto, não é par rlemais, notnr que
semelhante alvitr•o seria t~inrlu cort•oLorarlo
pela contrt~producção manifostn. das r11zõos
com rtue SEl intenta Justificar a pr•:.posiçílo.
Es,ajustit!ciltiva resumo·se uo Um que se
propüe o Banco cm questão-de facil i.i lar a
classe dos funccionarios publicos emprestimo
de dinheiros p •ro. ac~uisiçiio de prer\ios para
si e suas ltunilias, bem como pum contracto;
de soguros de vida.
E' manifestamente contrapr·oducen te a ra·
zão invoeada, maxime atteuclendo-se a que o
Banco se destina a funcciomr cm um centro
onrlo existe-, parn. ser util i·arla pelos funccionarios, a instituição mor·alisadora e humani·
taria das Caixas Economic<IS.
•
Os fins que, se pretendo, seriam facilitados
pelo Hanco, ~110 com mn is ctllcacia o J.rom
ptidilo,com mai~ vantag-um o ~cg-ur·~tnça,nttin·
gidoR pelos tlepositos o accumulaç·Oos nossus
caixa~.

impot·tnneia corresponde11te a quo teria de
entregar como presta1·ão do ernprestimo; o
em ve~ de ,er deduzido dos seus vencimentos
os juros par<t o set•viço de sua cii vrdt~, per·
coberit, ao contrar·io, a vantagem de ter os
seus rlcpositos accrcscidos dos jrtros que
vencerem.
Quando, neste caso, o· erro ou qualquer
outra "num de uma suggcstiio ma o indu~ir
a um acto do esbanjamento ou rlissipação,
elle gnstarti rlo que tiver economisarlo, sem
compromctter a sua subsistencia futura e a
d11 familia, si a tiver; ao passo que destino
egual dado ao pro lucto rlo emprestimo pódo
pt•oduzir embaraços e pôr em ri~co a subsis·
tencitt futura e ate a honrn do funccionurio
publico e redundando em detrimento d11 titmilia o do serviço publico, que niio ser•a con·
v •nient.cmentc att~ndido entre a" preoccupa.·
çücs de uma tal ct'ise domestica, •i niio
pet•man:·nte, p~·lo menr<s duradoura.
Bastam essas consid;raçõcs para in,luzir a
Com missão a opin 'l' pela rejeição da p1•opo·
sição da Cama r a.
Sala das CommiSiÕfS, 9 de julho de 1897.
-A.. O. Gomes de Castro.- Sevel'ino Vieira,
de Br<thlies. -Po1'civ.ncula.
-Leite e Oiticica.-Ramiro Bmwltos.

I

re~ator. -Leopoldo

I'

N. 62-1807
Indefere o regue1·ime1110 em qtw o voluntario
da Patria leilente cor011el Francisco Gon·
çalves <ia Cost" So~rinho pede par;arne~tto do
soldo gue di; competi1··lhe pelo dec1·eto
n. 3,371, de 7 de janeiro de 1865.

Ao Congresso Nacional requer o voluntario
da Patria,tenento-coronel Fl'anci~co Gonçalves
da Costtt Sobr·inho, png11meuto de soldo que
diz competir-lhe pelo docreto n. 3.371, de 7
de j11neir·o de 1865.
A Commis,iio do Mat•inha e Gc~ern, i1 qual
l'oi presente o dito requerimento, é de pn.rec<3r
q uo seja indeferida a pretençüo, porque si o
decreto citado, ct•eando corpos de vcluntarios
da Patria, pot• occasiiio d:L gu.rra com o
P:u•aguay, declarou em seu art. 12 que o Go·
vcrno concederia aos voluntari••s gl'aduações
de o!llciaAs honor•urios do exercito c solicitar•ia do Poder Leg-islativo autorização pam
"onceder·-lhos vitaliciamonte soldo por in·
toiro ou om parte, corrotipoudcnte aos seus
postos, é corto que no ter•minar a campanha,
expediu o IIIASIIlO Governo o Docroi.o n. 5.158,
ll.o 4 de dc~ombro do 1872, coulbrmdn as ditns
honra~, om gorai, o concedeu durante o cr.r.
1•er das opet•u•.•üos relbt•mo, com soldo pot' in_
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teiro, o~ pensio igual no s~ldo, áquell~s que
se muttl,zuram para. o seJ'Vlço; e si, porventUI':t, r.ssa prome>sa do Govei•no constituísse
um direito, ello estarí:~ prescrípto po1s lm
m:tis de 27 annos que terminou 11 mencionacln
cu li! pan h11.
:-:ala das Commi,~iies, 9 de julho de 1897.Pire.< Ferreira, relator.-ilmeida Btwrato.
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0 Sa. PlltES FERRIUIRA-Niio direi má
vontnde, para s:tti>f<tzor os 1iobres Senn.dores
que me <lão upn.rtr·s. Direi ~ue ó um pedido
endereçado á Commissiio de Policia para fiL·
cilitar o:; purcccros sob1·o a;3umpto que en·
tende com pensões votadas no. camara dos
Deputados. ·
Pl11'ece que uma questão prende na Com·
-.Júlio Frota. •
missão li'·' Finanças os pa,·ecercs sobre pen·
E' lido, posto em discussão o som debate sões que a ontl'a t:asa do Congresso concedeu
npprovndo o requerimento constante do se- a vi uvas de servidores deste p:üz. E como
at.é-twje níi.o tem sir\o darlo á Commis;iio de
guinte
Policinrcsolver sobre o ca8o ...
0 SR. DO)!I)!GOS VICENTE-Já l\n uma rePA.TtECER
Solução do Senado a cst: t•e,pcito.
0 Stt. PIRES FERREIRA- ••. venho reque·
N. 63-1897
ror• a inclusão na ordem do dia da proposi·
ção da Camo.ra que cancede uma pen~ão IÍ.
A.' Commissiio de Marinha e Guerra, tendo vi uva e filhas do marechal Floria no Peixoto.
sido presente o requeJ•imellto em que o tenen- 0 Srt. PRESIDENTE-O pt•imeiro projecto a
te·coronel clu exercito Dr. José Li no Pereira Ju· que alludiu o honmclo Senador foi remottido
nio1· pede lhe sej:~. abonudo o soldo correspon· á Commis,ii.o de Mat·inha c Guerra, que redente :t esse po;;to é ella de parecer e requer quereu que fosse ou vido o Governo.
que St>ja ouvido o Governo.
Em 21 de outub1•o do anno pnssaclo, foi ex-·
S<ila elas Commissõ(·s, em O de julho ele pedido. o. mensngem do SPnado solicitando
1807 .-Pires Fer1·eira, relator. - Mmeida taes informações. Elias não" vieram ainda.
Bar1·eto, -Rosa Junior.
O SR. Pmms FElRHEmA-Estão no relo.torio
do Ministro ela Marinha.
ORDE~f DO DIA
O SR. PRE,IDEN'rE-V .Ex. pode satisfazerse com isto; mas o Senado, que solicitou officialmente as informações por mensagem,
TltAB.\LI!OS DE COMMISSÕgs
precistt de aguo.r,lat• a conveniente resposta.
0 SR. GO)!ES DE CASTRO - E O. Commissão
• O !"ia•. Prelilitlente -Constando a
oJ•rlem do dia de trabalhos de Commtssües, de Finanças niio poude ainda pronunciar-se
dal'Oi 11 palavra aos Srs. SenadoJ•es que a a respeito, porque nfio foi dado o parecer da
Commissão de Marinho. e Guerra.
'*Ueiram para assumpto de expediente.
0 SR. PRESIDENTE-O segundo projecto a
O §~·. Ph•.es Fer~·eiru-Sr. Pre- que se referiu o nobre Se)lador entrou em
sidente. no pl'incipio do. p1·esente se~são, re- 2•~iscussão, inelcpenrlente rle parecer, tendo
queri fosse collocailo em ordem do rlia o sidô a linda a votação por Jitlt:t tio numero
projc•cto n. I. que reorganizo.vlt o quarlro da no dia 7 de <lezembro do unno passado; nos
mn.1·inha nacional, e, ao mesmo tempo, o pro- rl ias 8 e 9 ainda ficou adiada 11 votação,
jecto que manda va restituir o. otltciuos da teuelo·se encerrado o Col)gresso no dht 10.
urmad:t quantias que lhes haviam sido des- No com~ço da sessão actual. o honrado Se·
contarias duJ•unte a revolta. Estes dous pro- nn.rlor rt'quet•eu que fosso este vrojecto in·
jecto,; aeham·se, de ha muito, em p!lder da cluido na orr\em do dia e o Senado recusou
Coramissiio de Finanças. Eis porque venho á seu as·entimento o. este pedido, isto é, julgou
tribuno. rert ucrer do novo qul', i wle[Jr.ntlentrJ necesôurío o parecer rlo. Commissão de Fi·
rle parecer, sejam olles eludas para 11 ordem nenças, como elemento para a vot.a(·ão.
TI•o.ta-so do um credito oxtraordinar·io .••
do dia.
l/equeii"O tambom. ou peço, em wgundo O SR. Pmm' F!lRRmmA-E' a restítui~üo de
lop:M, que a Commissfto de Poliuitt da Casa dinheiros retido;; indevidamente.
lcv:tn te o sen t•eradiclwll ou uf<1ste 11 [·Odru
O SR. PnE!JD~NTin - O Senado foi consul·
do >'Illltl do projectos ...
taLlo, repito, e niio o.pprovou o rcquorímonto.
o SI\. ll.AM!Itll BIII\Cm,tos-Núo bn mais Nfio obsranto, renovarei n. consulta.
per11·as.
O S1t. Go)ms mfCAsmo-N;io ouvi bem a
0 Sit ..JoÃo Coi\DE!Ro-Não ó bom fallur om outm rttzflo ,lad<t polo Sr. Presidente, que
1'oi interJ•ompido pelo aparte do nobre So·
pet1rus. (II« mm·os "l"O'I c.<.)

AN ~~A ES DO SllN ADO

nador. Pareceu-mo q no S. Ex. dizio. que
era um credito extraordinnrlo ...
0 SI\, PRESIDENTE- E quam\o O honratlo
Senador requereu qne fosse o projecto all~
tlido incluído em ordem do dia, o Sena• lo nao
se confoJ•mou com o pedido, por entender
que devia ser ouvida a Commis>ão de fi.·
nanças, visto como se tratava de um cred1to
cxtraordinario.
Qua...to ao ultimo prJjccto, cstú. ellc comPI'ehend1do entre outros muitos que incit'em
na mr sma. ordem de consideJ•ações oíferecieas
por mai; de umo. vez ao Senado, que devia.
I'esolvel' umo. preliminar o.presont• do. pela
Mesa: si pensões, aposentações o outl•os actos
dependem, em sua ilõicia.tiva, do Poder Ex·
ecutivo ou do Poder Legisl:üivo.
Esta preliminar foi apresentada pelo. Mesa.
c o Senado resoh·eu que a Commissiio de
Constituição o Poderes ileveria sobre ella interpor p:trccer. O parecer será publicado na
occasião, Entretanto, &ujeitarei o requeri·
mento do honrado Senador ao voto do Senado,
afim de que este resolva si o projecto de que
se trata pódo ser incluido na ortlem dos trabalhos,independente do que se püssa!•esolvel"
ace1•co. da consulta que a Meso. interpoz.
0 SR, PIRES FERREIRA -Esta COllSUlta já
foi respondida.

Püsl.o a votos, é r~joitado o rcquet•im.onto
do Sr. Pires Ferrein relatiro ao projecto
n, I, de J8UG, quo reorganiza o qu11dro clo3
o!llciaes da armalla.
Posto a votes, é tambem rfjeitado o reque·
monto do sr. Pire.'! Ferreiro. relatíi'O ó. proposiciio n, 8·1, de 18013, d11 cumnr1L tios De~u·
t11dos, que autoriza. a abcr~ur!L _de um. cred1 to
extraordino.1•io pat·a. restJtmçuo tio Imposto
de 2 '/o descontado dos vencimentos dos
otllcines da armada e cla>ses o.nnexas, otc.

O S1·. D. do 1.\lendon~~ So·
bt·iinllo-SJ•, Presidente, tr·at.arei. ~o :um
assu mpto mais de mohlc 1.1 um oppostcion tsta
do que a um gol'erni:;to.. O nssumpto, con!o
disse, compete de prcferoncia a um oppoSI•
cionista eii1"Ct[Je, como é o uubro Senador pelo
Paraná, o sr. Vicente Macha·1o, do que a um
governisto. como cu, em quem S. Ex. nob.
um certo prurido r' c apoio ao Govel'llO, c em
quem o nobre Senador pelo meu Estado
obserro. certa tendencia para sustento.!' todos
os governos presentes, passados o futuros,
Insisto, a mo.terio. set•ve melhor a thema. .de
di,curso opposici~nista do que a.o de um. UIS•
curso favornvel ao noverno.
Revestida embora. rlc apparencins politica~,
a mnteria a. que nlludo não entende absolut:uneuto com a politica.
Elia interessa ou deve interessar tilo de
pel'to
ó. opposiçilo como ó. maioria que pre~ta.
o :Sr. Psreidente- Foi respot- apoio ao
Govei•no.
dida no fim da sessão passada c tl'llta-sc de E' assumI,
do in.te1•esse gone1•ic~, no ~unl
questão interessante, que envolve grande estão li"a.;\ostooutros
mm relcl'o.n~
numero d~ p1•etenções que abi existem. A tes, rep'arações muitowte1•esscs
justas.
Mesa não a collocou o.índa. na ordem do dia,
t\esse presupposto,esqucço um pouco o me~
porque não se acha impresso o respectivo papel
gove1•nista. no senado, pal'J. rccorparecer. Vae manda~• imprimil-o para que a aar.medeque,antes
de tudo, sou ropre.;;entantc
questão seja discutida e resolvida.
da naçiio.
•
Occupar-me-ci,
Sr.
Presidenta,
r103
infu·
O 8z.•. Ph·e>"~ F'eJ•rch•a (pela lizes magistrados do antigo·rcgimen, que en·
ordem) requer a retirada do requcl'imcn<tu canccidos no scrvi~o da patrín, no nJ•rluo e
formulado sobre a pcnslo, antes as decra- insano labor de compulsiLr livros, ler o l'eler•
raçüe> da Mesa tlc qua fcJ•iL l'ti.~olvido polo
e dtw sontençus, prestanllo nesse ín·
Senado o assumpto da preliminar, dnndo-se autos
tulco
relevantes
serviços no Brazil c consci'·
assim solução iL questilo. O orat!or adiantou, vundo a. mais honrosa
tr.ali~ão, for~1.m 1el'idos
porem, nl guma cousa.
P.Ol' um acto q_u.e. a~oimar."i 1 não de ~ictato·
l'JUl, mo.s que !cll mtquo, lUJUSto e rllegnl.
O Sr. Pz.•csi<leuto tliz que o nobre Vil>am-so privatlOR esses j nizes, não de seus
Sanador nadr~ o.dio.utou, pois a Mo•a r.stava ll'gaJ'eS, quej{~ não OCCU)ltlVillll Olll Virtude u.a
dispost11 a adoptar o aiYitre em tempo oppor· or·•unizaçiío dos Estados, rna~ ue seus ''onci·
tuno. A queslito, sobro sei' do inte!'cssc, ó im· m~ntos, sondo ussim utirados por osto acto ilportante, o envolve muitas outms pr&tençües legttl, qual ó o decreto(),; 15 do julho tio 1805,
analogus, que não poderinm ~·n· dhcutitlas il valla do csquocimcn(o o da. miwria. (!Ia
com a proCJpitução almrjutla pelo honmuo muito.< apartes.)
Senadoz·.
Caus:tt•um-me imp1·e~sii.n, o !Jem ftllllla im·
pt·C~>ito, d lliiS vatias dt> Jornal do Com.'"'Jtcio,
() ~"õr. l=>irc.~ P...:n•J.•oh•:l. dir. não dt' 8 o lJ dil corl'euto, uus ~uar·S csto tllustro
havt•r pl'(·cipitnçüo uo seu pedi,lo, corno quu. ot·giio dt~ impJ•cnw. SOI!I['~'" soJioitu 1111. tlcl'eõa
luliils uito pretonllcu irroguJ' ú Mem cen>urn rlus IJiHtS ca11sus e t.los Lln•mtos t.Jos UfJllftllltdus,
ulguma.
·
}lede, implora c solicita r!o GovernoUJM vista

{'·

SESSÃO Ell

•

J
'
'I

•

r:

-

"

10

OE JULI!O IJE

1897

57

de olhos pal'll esta cln~sc tão importante d11
Não sendo justo que continuA tal situação
socirdado b:'nzileim, lcmbl'ando ao GJvo;•no pnm esta cla>so, uni c 1. neste p:J.iz ~uo 11ÜO
que este> illustres magistratl• s, n. quem tão encontra a menor protecção do Governo, não
in,iu:tumentc fora,m retimdos os vencimentos, duvidamos do appellat• pal'tt os sentimentos
acham-se redut.idos ilmiset•ia c a fllme.
de justiça do Sr. Presi•.lente da Republica
Tenho aqui, Sr. Presi•lcnte, a3 ra 1·ia.1 do quo, estamos certos, uão rlcixurá de acudit•
Júrnal do Commercio, que são tão importantes com ns providencias nccess:J.rins e urgentes,
que, suppondo qu0, tnlvez, nem tlldos os s:·~. quo a situa~ãn onomala o ntllictiva desses
Senadores as tenham lido, cu, si 0 Senado me magistrado> esta reclamando.
permittisse, si não lhe Jiltigasse a atlençilo,
A revogaçi'ío do decreto do 25 do julho de
pediria licença para lo;•, os nobres scn:tdores 1895 impõe->o como acto inadiavel por parte
me dirão so lm·am estas u.rias, porque ne>lo do Governo,como se impõe a providencia para
caso niio procederei ó. leitm•a dci!D.s 0 apenas ·pagamento dos ordenados d·~sies velhos ser·
as ilrcluiroi no meu rliscurilo pam melhor os· vidorcs dD. patrin. »
cillrecimento do as>umpto; si, purc\rn, os noE1s aqui 11 primeira rari~t elo Jornal do Com·
b:'es Senadora~ q uizercm cn lerei.
me1·cio ·
En podia apresentar nesta ca:;a uma in·
UM Stt. SE:'>Anon-Ell jét li.
uic;tçiio, um requerimento, um projecto neste
DIVE!\Scs Sns. SENAoonEs-E' bom lm•.
sentido, que viesse minorar a sorte infeliz
o Srt. B. DE MmND)NÇ,\ Sonm:-;uo-Entiio desses clistinctos magistrados; mas V. Ex:.
let•oi. Val'ia do Jo 1·nal do Comme 1·cio do bon- sn be, Sr. PJ•esident•l, os mean·h•os por quo
tem (lê):
esses proj<)Ctus teem de pnsSll' aqui no
Serw.!o.
J,Ia_qistralttra avul:'a ó o titulo da commuV. Ex. compt'ehende que olles potl.em doi'·
nicaçiio que dttmos em seguida :
mir o somno do esquecimento nas pastas
«Forçoso é invocar" att.cnçiio rio honrado das Comrni'lsões, ou tlcarem por abi, ntt•avcsSt•, Presidente uD. Republica e do noure Mi· Sllldo ingliJriamente astros discussões desta
nistro tia Justiça sobre D. situaçiio uuornala c C.rsa e d.a outra, do Congresso, sern o menot•
nttlictiv~>. dos antigos mngistradc·s que f<Jram pt•oveito para tão distinctos magistt•udos.
aposentados pelo decreto de 25 do julho de Para que, pois, hei de apresentar semeltlü5. O Podet• .Judicia~io, p~los orgãos com- ll!a.nte idéu 1
potentes, decidiu já que t:ws aposentaO Srt. ANTONIO AzrmEoo-Só por esse meio
darias não podem prevalecer orn face d<L lei V. Ex. poderá attender as necessidades dessa
1'undarnentnl da Republica e de outros Pl'!l· classe.
•
coitos legislativos. O nobre lllini;;tro da Ju·;- O SR. MonAEo BAnnos-, Pela Constitiça, no seu relator ia, e, to anno . tlcclarou quo tuil)ão, no m•t. 6'' das disposiçues transito·
o.Govorno Federal póde, por. acta seu, rc- rias, clles não tecm direito algum.
vogar uquelle decreto. Sendo :tssirn, parece
do justioa que 0 otl'dto tia decisão do suO SR. n. nE MENóo:-;ç.\ SomuNuo-Respon·
premo T1•ibunal Federai, annullando algumas d•;rci depois ao nobre Senntlor.
aposentadorias, eleve estender-se a todos 03 Para que, pois, apresenta!' projecto 1
magistrados que fQiarn feridos nos seus tli·
Acuso Eerà ne,cssaria uma lei pm•a revoreitos pelo alludido Jecrott•,
gar• um acto praticado pelo Poder Executivo?
Acho que nilo.
Note o Sr. Presidente lia Ropubllca que se
Assim corno esses magi~trntlos foram pPi·
tratn, no cnso, do um acto oxelusivamente vatlos dos seus Yencimentos por um neto
emanado do Poder· Executivo, cuj,1 rcvogn~.ilo exclusivo do Pode!' Executivo, pnr outro
póde· ser feita pelo mesmo Governo, conli.Jrme acto igual do Poder Executivo e!los podem
pqnsa o Sr. Ministro d:1 Justiç:t.Porque, pDis, vo!tt1r a receber os seus nnti,.os
venci0
não so revogtt somellmn te decreto, rpmntlo men tos
temos já varios cttsos julg:lllos unnull~tot•ios ·
·
. . _
do taes aposontntlot•ias? POl'CJUO obr·igar esses O Sr~. V!CE:-!TE li!ACUADO- A Constttm~ao
magistrado> D. u:nrom de reclamações porD.ntc so oppoe.
o Po:lor Jmliciario, qnc j:i se munilestou por•
O SR. B. JJE MENDONÇA SoBR!NUO- Para
dcci;;ões qlla passaram ern julgado? O que ó que appellar lambem pura novas decisucs do
injusto o sulum:tmcrlte oclioso será ma.utor o Supremo Triuunn.l Feueral? Pois não são
dc:cr·eto n pplic:tí'al n vrtrios IUn.gistmtlo.>, ba;to.utes as decisões dessa tl'ibuual pr·orori·.
quand•J para, outroo nas J!lllô!lW~ candiçüus tias ~obl'o tlivers11s reclamações que tom siuo
r.ilo tem vig'Ol',
a cli e dirigiclas 'I
H<t dous nnnos que o.,o;, llJ, lll;tiOI' p:1de
O S1t. VJCGN'n: M.\CIL\ilO- T~uto ni'io siLo
pol.u·os o onr:rw,o.> chetb~ •'o familiu, est:i•J basl.:lnt.o,, quu o Gon~l'Jlo jt\ podiu eJ•ediw
pl·iL·ados de l'ccr:lm· os seus Ol'dena.•los.
po.r:1 pngar· ilquolfos quo obti vcmm scntonç,u..
Sou:\do
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Poder Execnti vo ó competente para annullar
esse de cJ•oto.
0 Sn.. GoNçAJ,VES FERREiltii.-Si a sentença
convence•· o Govo1•no.
O SH. ANTONIO AZ!IlREto-Tanto niio e, que
o Ministro não resJ!veu o caso.
O Stt. B. DI~ MENDONÇA. SoBJUNHO- Tanto
resolveu. quo no scn relutorio pc•tm ao Poder Legisla ti vo a vota~iio rle verba no orçamento pam serem pagos aquelles mugistra·
Jos, cuja uposentadoda foi annullada pelo
Supremo Tt•ibunal Federal.
0 SR. MORAES BARROS-Foi annu!ladll pelo
Poder J udiciurio.
0 SR. B. o': M"NDONÇA SOBRINIIO - Mas O
nobre Senador não acabou de ou vir a leitura.
da segun(l<t parto do de"pacho do Ministro 1
S. Ex:. do~htra que a mesma disposição do
Supremo Tribunal Federal que f<1i applic,lda
aos magist•·arlos rAc:Iamantes prlde ser ap·
plica•la tambem aquellos Ollt!'ús que nii.o re·
corrdram ao Supremo Tribunal Fedel'UI, mas
que pod~m recorNr ao Governo Federal.
0 SR. MoRAB~ BARROs-Si o Governo en•
tender que é do justiça. Ha esta p·•e!i·
minar.
0 SR. R. DE W{gNDONÇA SOBII.INIIO- Isso siio
modos rlc entender rle Y. Ex:.
O ~R MoRAES BARitOS - Ora, si o Governo
vetou o projecto de lei que dav11 esse rlireito
nos mag-istrados, (oi por entender que elles
não tinham justiça.
O SR. B. DE M8NDONÇA SOBRINHO- A apo·
sentadorh (i•i uma iniquidade, uma illegalidllde. Elles nii.o podiam ser aposentados, nem
em vil'tude do art. ll'' das di~ posições transi·
torias da. Constituição, nem dos a1•ts. 57, 74
e 83 d:t mesma Con,tituiçã~. Niio podiam ser
«Relatorio do Miniswo da Justiça c Ne,qocins aposent:~·los, nem em vil·tude de~ tas dispoil1tetiores -A sentença do S11premo Tribunal sir;õeo quo acabo de citar. nom em vi1·tude dn
em taes caso> só ltprovcila a quem f,i pa1•to antiga Constituiçilo do irnpel'io o das leis do
no processo : t:~t rl a rigoros:t douwina me~mo imperio, nr·m tambem cm virtude
constitucional aqui e no3 gst:~dos Uniliosda da procl:tm:>çio do Governo PI·ovisol•io em 15
Amc1•ica do Norte.
do novembro •le 188\l.
O que prido d:tr-se ta.ml•om é que o pl'oprio
Nc~sa PI'Oclamnçiio, o Governo prometteu
Govot•no enten•la. por acto seu, annuilar• us ~olemnomonto garantia a toilos os direitos
aposentadorias anteriot'CA r.lo; magistro.dos e adqniritlos.
então tnmo.r-se conhecimento do cus o do rt)·,
A Consti tn i,ü.o Fo<leral no nrt. G" dispõe
querente ou !lo out1•os somelhnnto;. Antes, que o Govemo upasenta!'à somente nqueiles
porém, di~so, não; porquo a sontenç11 do magistl'il.r.los quo civerr•m 3J unnos de seJ'viço
Triiluni1l niio lhe 6 n.pplic~tvel como a!lega.» com to<l11s os voncirnentos. continuando em
Portanto, na primeil'iL p:wto o Sr Minist1·o di>ponibilida<lo o; que uii.J tive1·cm cornplo·
da .Tusti~a e;;l:i. inteil•amcnto tle t\CC••rrlo com tado cs.,e t.r-mp> pat•a sel'JIU aproveit:t•los ern
os no!Jrcs Sanadores.
occasiito oppor·tun!l.
O SR. MoR.\gs BARROS- E;tli. do accorrlo
O Slt. GuNÇ.UNI~S FgtutEIRA dú um np~rto.
com 11 Constitui<):i.o.
•
o Slt. H. !IB ~!END0:-1Ç.\ Sonn.rNno-V. Ex.,
O S1t. B. DI~ Mi~NDONÇA SoBIL!Nil<l - N11 se· Sr. l'rt•sidcnte, tonll:t lt bontlu<ie de mttllrlargundtL parte, porem, S. Ex:. llccla.m que o· me a Constituir;ão Fmlcrnl. (E' satisf'cito.)
0 Sii. B. lllil 1\IENDO:\'!)A SOURINIIO -Será
ninlla neressario convencer ao Sr.~linist.ro d11
Justiça e Interior de ~uo S. Ex. devo intor·
vir por:wte o Governo. como tiio distincto
membr:o que é <lo actual mini,terio, paJ'it
que srJ:t rnvog-arlo esse acto iniquo o injusto
do Podm• Executivo?
Não estou dizendo nqui desproposito; estou
fal!ando baseado, Bill> Sl> nlls lli!CISÕeS do SU•
premo Tribunal Federal, como tamhem nas
proprias palavras do Ministt•o da Ju>tlça, em
seu relntorio. Nilo sou eu, pois, quem o diz.
O Supremo Tl'ibunal Federal não m li·
mitou unicamente a annul!ar as aposenta·
dorias daquel!es magistrados que a elle re·
Col'reram; foi mais longe, annullou o decreto
d<J 1895.
Lerei aoScnndo 11~ palavras desseaccordam:
cDeclaram.port •.nt.o,nullo orerorido decreto
n. 2.05il,de 25 de julho rle 1895,p·n·a o fim de
asse~urar aos appellados o rlireito de serem
conservados na disoonibilidade em que ante·
rim•mente se acha vâm, nos tct·mns expostos do
art. 6• das disposições trnnsitorias da Consti·
tuição Federal e pngal'·lhos os descontos que
hajàm soffl•ido em seus ot•,Jen~tdo.;, e1c. »
Agora, para qne os nobres Senadores pelo
P~raná, S. Paulo e Matto Gro~so vejam quB
nao estou fallando por mim so, mas fundarlo
nas palavras do Ministro da Justiça, lerei
aos nobres Sen:1dores um despacho do referido ministro em uma pot.içiio de um rle;;ses
ma.gistrado' que; não tenrlo recorrido ao Supremo Tribunal Feriem!. para se 1• repara.da a
injustiça de que foi victima, limitou-sa a di·
rigir uma petição ao Ministro,1•cqucrendoque
se lhe applicnsse a mesma disposiçio que foi
applicada U.quelles em ravo!' dos quues o Supremo Tribunal Federal annullou o decreto
ile !895.
Diz o ministro (18) :
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Diz a Constituição Feneral no art. 6" das uma di v ida do honra, uma divida sagrada,
disposições tr.•nsitorias (lG):
qne o pai~ tem para com tão distinctos servi·
·
.: Nns primeiras nomeações para a mn"is- dores do Estado.
tratura federal e para a dos Estados se'l•ão Sr. Prestdente, ainda hontem estive na
pr•eferidos os juizes de !lircito c desembar- Camara dos Depntados, quando orava o Sr.
gadores do mais nota.
Deputado Mnlaquias Gonçalves, que proferiu
Os que nã.o forem admittidos na nova orga- o seguinte conceit,o :-Eu, co1no brazileiro,me
nização judiciaria, c tiverem mais de 30 annos envergonho rlo certos diplomatas nossos, que
de exercício, ~erão a posentndos com todos os estão na Europa representando tão mo.! este
seus vencimentos. Os que tiverem menos de paiz.
Paro·liando a S. Ex., rliroi ~ue me enver30 anuas de exercício continuarão a perceber
seus ordenados ate que sejam apr•oveitarlos gonho corno brazileiro do ver mngistrados
ou aposentarias com ordenado cor·respondente tão distinctos, quo prestaram tão importantes
sePviços, reduzidos no triste paJ,Ol qne nós
ao tempo de exerci cio. »
todos
conhecemos o observo.mos ern toda a
VozE;-Oü aposentados.
parte.
0 SR. R. DE MENDONÇA. SOBR!Nl!O-Lá che· Vim á. tribunn, Sr. Pr•esidente, em apoTo
garci. Estou acabando de lor para poder ar- elas duas va1·ias do Jornal do Commercio, e
gumentnr.
principalmente desta ultima, em que ~e lê o
Sr. Presidente, não ha razão para a ce- seguinte .. ,
leuma que levantlrn os nobres Sona.dores.
Nós s:~.bemos que os magistr•ados só podem 0 Srt. VICENTE MA.CUADO- Esta e de um
ser aposentarias pnr incapaci•ladc physica ou inlero;sado.
moral, com attestado medico, c por invalidez O Sn. B. DE ·MENDONÇA. SonmNno lê:
quando chegatn n certa idade.
Ora, está visto que, em virtude desta dis· «Escrevem-nos:
posição, o Govei·no não póde n.r•bitrar•iamento «Permitia, que ás criteriosas e irrespona.po;entat• magistrndos; é preciso que se deem di veis comideraçiles feitas em uma de suas
estas condições, poo•que sem ellas a aposen- -va1·ias-dc hoje, accrescentemos: O acto do
tadoria é illegal.
S1•. Presidente da Republica, tornando exPortanto, não tem razão o nobre Senador. temiva a casos identicos, independente do
O argumento de que estou usando não é acção especial proposta pelos prejudicados, IL
só meu, estit perfeitamente expendido em •lecisão do Poder Judiciaria na questão agi·
accordam do Supremo Tr•ibunal Federal. assi· t•1da pelo marechal Almeida Ba1·reto, acaba
gnado por ministros como o S1•. Macedo Soares jtle ser approvado pela Camara dos Srs. Depue outros membros muito ro.ipeitaveis do Su· tarlos; portanto, assim amparado e sem receio
premo Tribunal Federal.
de impugnação sel'iae de boa fé, póde e deve
No acc< rdarn elles usam dos mo;;mos o.rgu- o Governo npplir.ar a mesma doutrina no
mentes por• mim empregados; fundn.mentam caso dos infelizes magistrados em disponibi·
perfeitamente a illegalidado ou inconstitu- lidarle.»
cionalidnde do decreto de 15 de julho dol895,
O caso ó inteiram~:nte identico.
e concluem, não só annullando esse decreto, Assim como o G.lVerno mandou o.pplicar,
como tambem mandando quo os vencimentos por um decreto, aos officines reformados a
desses magist.rados sejam pagos.
pelo l\Iarechal Floriano disposição que foi
Por este hvlo, pois, os nobr•os Senadores npplicnda ao Sr•. marechal Almeida Barreto,
não tem ruziio.
em virtude do accéJrdnm proferido na rcclaPoderei dar-lhos rnziio por outro lado si maçiio feita por esta no mesmo Supremo
SS. EEx:. appellllJ'em para o m;\o estado Tribunal, assim lambem deve ser• applicada
financeiro do pniz, para esse máo estado fi. 1JI mesma doutrina aos magistrados que se
nanceiro, cm que todos os dias no' f:tlltt nqui 1 achavam em disponibilidude, e foram aposeno nosso collega Senador pelas Alagôos quo,l tarlos.
·
como nova Cassandrl1, vê sempre as nossos 1 Podia, Sr. Presidente, Jevo.r mais adiante
finançrts at•ruinarlas, 1·ô uater :\. pot·ta 110 ns minhas considerações nc.;;te ponto, e estou
pniz oespccti'O da bancarrota, e amrma aincla' cm•to de que não deixaria de convencer os
outt•as cousas do tirar couro o cabello, c:t· i nobr•es ~enudorcs que mo estão ouvindo, pcpazes do lilz01·em COI'ror mais dopressa um rém não quero tomm• mais tempo ao Sepolitico tlo quo uma cr•ialWL a quem se te· nado.
nha mostrado um lobishomom, ou um jaco-i Pm• isso vou concluit•, ft~zendo mais um
bino que onl'ronto suuitamcntc com um ,ia-· Iappollo let·v_ oroso no Sr. Di•. Prudonto do
gun~o. (Ri.<o.)
Momes, digno Prnsiclcnto dn. Rrpublic11, I\
Poróm, por• mais criticas qno sojom as esse omcrito ciflitdão, victima do t~tntas in·
nossas coudlçüos finoncoirns, acho que esta ó justiças e do to.ntns calumnias, p:tra que i\
1
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~----------,r-------------------------------·---------------------sua corôo. do glorias, que já conquistou com dn. Constituição, que S. Ex. leu som commcn·
a pacificação do Rio Grande do Sul. com a t•Jr as suns dispooições.
dominação, póde-se dizer, da nefltndtt N·
O SR. B. DEJ M!!:NDONQ•\ .SoBRINHo-Comvolta da !3ahin., e com ti manutenção da or· mentei.
dem publica neste pniz, reuna mais este acto
0 SR. RAMIRO Jii\RCEJLLOS - Di vide·SO em
de justiça, pelo qual, cm futuro niio muito
l.re•
p:trtes o citado artigo.
remoto, quando S. Ex. tiver de deixar o
O que determina a Constituição rela. ti vn·
poder, o povo brazilei t'J se revelará grato
por tantos e tü.o grandes beneficias, reser- mente á magistratura~
vando pa1·a o actuo.! Presidente aquclltls Estatuc a principio que sejttm apt•ovcitàmesmas felicitações que o Senado romano dos os magistrados de mais nota na ltepublica
11edicou ao consul Varrão por nunca havc1· pa1•a o preenchimento dos Jogares que o. reforma. Cl'GOU,
.
tlc,·esperado da salvaç,!o da Republica.
Ern ~cguudo lagar, que o.quelles que nü.o
O SI'. R:unh·o DarceJIO!ii-S!'. forem apt•oreltados e tenham mais de 30
Presidente, parece-me quo o illust!'e Senador annos de serviço se,iJm imme·liatamcntc apoquo acabou do fallar não deseja muito quo sentados, sem co;;itar de in1•a!idoz.
sejam ampamdos esses intoresSc'S que S. Ex.
0 Srt, B. DE MENDOiiÇ,\ SoBimmo-Eu peço
julga pr~judicados. Refiro-me aos interes.;;es a V. Ex. que leia o art. 83 e que combine.
dos membros do antigo Poder Jmliciario, ~ue
A lei uão so intm•pt·eto. is >iado.mente. Isto
S. Ex. consüler•a inj ustamonte trata1los pelo é de bo:t hermeneutica.
actual Governo, porque S. Ex., membrod1
O Sa. !turma BARCEJLL03-,\inda é deter..
maioria como declarou .•.
minado que aquellos que não tenham sido
· 0 SR. ALBERTO GONÇ.ILVES- Não se sabe aproYeitados e não tenham 30 annos de ser. ainda qual li a tnaio1•ia no Senaclo.
viç'o sejam apJsentados com ordenatlo p:·oO Stt. RAMIRO B.1RCElLLOS- ... chegaria porcional.
E' o que diz o art. 6• da Constituição.
muito mais facilmente ao sou fim o com uma
Ora, o que é que V. Ex. que1•? Quer que
dospezn re!:1tivamente pequena.
Tomaria, digamos, o bond que vae daqui o Supremo Tribunal da Republica p1sse por
ao lal'go do. Lapa e dali outro que o levas>e cima da Constituição e declare, que aquelles
que não tiverem 30 nnnos de serviço rccebo.m
ao palacio do Cattete.
0 SR. B. DEl Mr:NOO!'/ÇA SOBRINHO-O meu como que uma. pensão, eternamente.
0 Sa. B. DEJ M!t:NDOiiQA. SORRINII0-0 Gobond é a tribuna cl<> Senado.
0 SR.RA~IIRO BARCElLLOS-Ló.,pessoalmente, verno tem obrigação de aproveitai-os.
S. Ex. laria o.o chefe do Governo a supplica
0 Stt. RAmRO BAROELWS- Mas então a
tão meiga que aqui interpoz a lavor dos Constituição é lettra morta. perante as delibojuizes que S. Ex. julga prejudicados.
ra.ções do Supremo Tribunal.
Mesmo S. Ex. podia incutir a convicçiío
O Stt. B. DE :\IE~DOiiQ.\ SuB:uNno-V. Ex.
no espirita do Sr. Presidente da Republica, interpt•eta o art. 6' só; devo combinai-o com
pot• meio da leitura das varias do Jornal do o art. 83.
Commcrcio, porquanto V. Ex. sa!Je a. influencia que este importante orgão do publiO Sa. RA~HRO B.mcmLLOs-Bem, vou lor o
cirlude exerce sobro o Sr. Presidente da Repu· art. 83 (Iii):
blica.
« Continu.,m om vigor, omquanto niío revo.
Entretanto, ó necessario 'llle no.l rc>cordo· gaJas, as h:is do antig-o rogimen, no quo exmos de que no art. !i'' do. Constituiçiio Jlcou plicit:1 ou implicitarnenl.o não l'or contrario
per!eitamente assentada a posiçiio t!us magis· o.o systom:1 de governo, etc.»
t1•ados a que alludiu o Sr. Senlldor por Alao Stt. B. om Ml!:NDONC.\ S:JBRINI!o-Eis ahi!
gôas.
·
0
SR.
lt.UILRO
BA!tCELLOS
-Ora, SOII hores,
O Sn.. B. DE M~:-IDONÇJA SOlllll:'\I!O- Pela us leis tio arti 0"0 rr~.,"imen, dejJois que f0i voConstituiçiío estiLo elles garantidos.
V. Ex. niLo acha. trio •li111cultow, trio in· tltdtl a Constituiçi'ío, llco.mm revogo.das.
commoclo, esses magistro.·loo toJos que fol'am
O Slt. B. DI!: MENDONÇA Soen.r:-:uo-V. Ex.
p1•i vado;; de seus vencimentos recor·rol'om no cstt\ enganado; uetn todus.
Supremo Tribunal Federal 'I
O SR. R.\MIIlO BARcRr,r,os-Ora, vou ap.
o Sr:. R.\M!lw BARCE:Lr.os-Aciml1 d:t CLlil· plic.<l' alei 11 um ont1·o t•uso, segundo a interstituiçiio nii.o lw.. trilnuml, nito lm P:•esi·lonto prAtn~iio tle V. Ex.
d:L Repul,lica. uiio lm Congr•r.•ss<J.
Est,:LiJeltJecu fi C<Jn.,titui\·iio QUI) no r~g·imon
Eu tomo a libcrJadu do insistir, invocrlndo lrepuolicfltiO ilct1vatn l'üVng<ttlos os direitos da
a ttltençiio do honrado Senador Jlll!'a o art. Ü" · unligu fl1milia imperilll. V. Ex. com os>a
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interpretação vae revívet' os tlircítos da família imperial.
0 SR. B. Tll!l ME:<~DO:>!QA SOB!\INIIO-Niío 1!11
semdhança neni!Uma; a. Constituição n:io
fnlla em lamilia impL·rial.
0 Sn. RAMII:O BARCELLOS-Foram OU não re·
vogadus as leis que regiam a classe da magistratura .
0 Stt. B. DE MENDO:>!ÇA Somurmo-Totla~,
não; algumas cstii.o em vigor.
0 SI\. RAMII\0 BA!\CELLOS-Milo f'm virtude
do quo lei V. Ex. su>teuta que estes magistrados teem direito a perceber os seus vencimentos?
O SR. B. DE MI"•mo:-.çA Sommmo-Esti
no art. G• da Constituição o no artigo, creio
.
que 57.
Nesta queslii.o nii:o estou só, e3tou com dis·
tinctos magis•rados.
0 SR. RAMIRO BAJWELLOS-V, Ex. póde
estat• apoia.rlo até pela Brigadt Policial.
(Wso,)
0 SR. B. DE MENDDNÇ,\ SOBR!NIIO-Esta
r.eixo a. V. Ex. que talvez precise della.
0 SR. RAMIRO BARCELLOS-SÓ si fvr po.ra
ir com V. Ex. fazer a &upplica ao Presidente
da Repuulica.a favor dos magistra•Jos.
V. Ex. esti convidanclo o Chefe da nação
para a pratica do um acto illegnl, de um acto
que fére de frente a Comtituiçii:o .•.
ALGUNS Srta. SENADORES -Um acto lnconstitucional.
0 SR. RA)!IRO BARCELLOS'-,., um a1t0 inconstitucional.
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRII'illO-E' intei·
ramento constitucional. (Ha outros apartes.)
0 SR. RAMIRO BARCELLOS-S!'. Presidente,
visto/como o discurso do honrado Senarlor não
terminou por um requerimrmto, pur um projecto do lei ou por uma indicação, cu vejo-me
embaraça·lo para continuat• nesta tribuna,
po1•quo noto que os hn bitos e as tra<liçõcs da
nossa Ca\a astiio sendo co3Jplotamento abaudonadt\8,
0 SR. B. Dl!l Ml!lNDONÇA SODRI~Ilo-Mas por
quem 1
0 SR. RA)JlRO BARCELLOS - Eu não costU·
mo inft•ingir SJientemento o Rogimcnt?; ~nEs
V. l~x., nssim como sobrJ a Consttluiçao
pensa poder pass11r sobro o Regimento.
0 B. DE MllNDO:</Ç,\ SOBIUNIIO- Então não
il~trei mais :tpartes a V. Ex., destlo I[IW ollo>
o incommodnm.
O Slt. RAMIM BAncmr.r.o.,- Nilo me o,stou
roforindo aos n.p:trtc,; tito genli.s o am:wois
elo V. Ex., que mo causam munn prazor .•.

Oi

0 SR. B. DE MENDONÇA SoDRINIIO- Muito
obriga•.lo.
O Stt. RAumo BAIWEr,r,os- •.. estou me I'C·
fei•in,lo no acto quo ac!lbou do praticar n:1
tribuna con ti·a o Reg-im,mto.
A~ ui o Senu.dot' niio póde tom·tr a palavra
p1r.t declarat• que a petltu· afim de fttzei' um
u.ppello ao Govm•no ou 110 bispo ; h~ de
reduzir uthal a sua opinlii:o a um requerimonto, a um proj<>cto do !ui ou a uma indi·
caçiio, que sirvtt de base á discussii:o dv Se·
nado e a suu. vot <çiio, si for o caso de I'O
ta1·i1o.
0 SR. B. de iVIENDONÇ.-1. SOIIRII'\ID- Daqui
por diante, quando tiver do fallar, pedirei a
V. Ex. lições do Regimento.
O Sit. R.\MIRO 8.\RCELLos-Niio precisa pedir; basta IGr o Regimento ou consultar o
~1'. Pre,idente llo Senado.
Por is;o, Sr. Presidente, digo eu, sinto mo
c.mstrangido na tt•ibuna, pot• que não se
trata 1le mataria· alguma cm discussão.
Entr~tanto, como V. Ex, permittiu que
eontra o Regimento ..•
0 Sr. B. DE MENDlN~A SODRINIIl-Ent que
artigo do Regimento V. ElC. encontrou isso?
0 SR. ilM!IRO BARCELLOS-V. Ex. vae OU•
vil-o da Mfsa. Eu peço ao illusti'e Pr•esiclente
do SeMdo que informe no nosso illustre ool·
lega, que é novato na Cas~, ...
0 SR. B. DE MENDONÇA SomnNno-lsso uíio
é defeito.
0 SR. Ri\MlllO BARCI~LL03-., .que não está
ao par tl.est~s exigenctas regulamentares, qual
o ai·t. do Regimento que impede que o nobre
Scnadot• i'alle som ser sobre uma mataria em
discussii:o, ou requerimento, ou indicação, ou
pt•ojecto.
0 SR. B. Dl!l MENDONÇA SOBR!NUO-De hoje
em deante tomarei a v. Ex. por meu mestre.
0 SR. ilAMIRO RARCELL03-V. Ex. niio me
tomo J'or mestre. V. J~:( ha de ouvit• a leitul'll o at•tigo elo Regimento, si o illustre
Presidente do Senado lur· tfi.o gentil que
queira informar ao nobre Sonudor; e nattlralmcnte, mesmo sem o meu conselho, não
p1•oceJerit do modo por que procedeu.
O SR. B. Dm MtaNDON\1A SonniNIIo-Si o
verdade o que o nobre Senadot• esti dizendo,
essa censura cabe 11 muitos outros Senadores,
q uo teem occnpado a tribuna sem hllvercm
apt•e;entado projucto3 de lei, indicnçues ou
requorimcntoo; nii:o crtbo só a mim.
O ~a·. Pa·m~idcnlc- O nobro Sena·
dor pelo Rio Granrle do Sul tem ruzfi.o.
O art.. fi.l do Regimento diz o seguinte:
«App]'OVatla a ucttt, seguir so·lm :t leitura. do
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expediente, dos pareceres de Commissões o a v.,r,latle, outl'os So.mdm os o tom feito
apre,entaçiio de projectos de" lei, indicações ilepois que aqui estou. Por exemplo, o nobre
e requerimentos. Esta parte tia sessão niio Se·uador pdo PoranU., o :!1!', Vicente Mach do,
devorá excede!' da primeira hora, linda a occupou outro dirt a tribuna partt lêr um tolegramma de Btleooa·Ayros e nada aprequal se passará á ot•dem elo dia.»
Mas o Senado comprehenrle perfeitamente sentou.
que, desde que um Senador pedis>e a p:l.lao Sn. PRESIDENTE - Apresentou um revra, si a Mesa tivesse de interrogai-o sobre q ~'crimen to.
o nssumpto que o trazia á tribuna, seria pro·
0 Sn., B. DE MENDONÇA SoDRINIIO-Bem.
ciso, em caria vez que a palavra é pediria,
collocar a discussiio debaixo deste exame pré- Então permitta-rne V. Ex. que me diri.i t ao honrado diplomata, c nob:-c Senador
. vio da presirlencia.
E' de pt•esumir que os Sra. Senadores co- Sr. P<ll'0iuncula, que tambem aqui teve occanheçam tambem o art. 61, quanto o Presi- s;ão de falia!' sem apresentar requerimento
dente da Casn; e si elles concluirem seus dis- algum.
cursos sem apresentar requerimento ou pl'O·
o Sa. PRE>IDENTE - Foi u:na explicação
posição al~uma, jli é tardo para a Mesa pes:oal.
tomar qualquer rleliberação, pol'<Jne o r\is0 SR. B DE MENDONÇA SOBRINIIO - Como
.
curso já está profei'ido.
e;tos Sen().diJres, outros teern falindo aqui
O SR. JOAQUIM SAmmNro-Apoiado.
tambem sem apresent!\r requeri me •. to ou
O SR. PRESIDENTE-Si o Senado entender pro.;ecto.
Não sou, portanto, o primeir•o, a assim
qu8 esta fiscalização prévia deve ser exer·
cida, ou exigirei de qualquer dos Senadores, pt•ocedel',
Mas, de hoje por rliante, melhor orientado
ao pedirem a palavra, a apresent:lção do re·
querimento ou do projecto, que elles tenham pelo Regimento o pelas explicações que
V. Ex. acaba de dar, as quallS de muito bom
cm mira o1ferecer á discussão da Casa.
gl'lldo acceito e serei o primeiro a respeitar,
O Sr. De~·nardo de 1\lenclon~a pedirei, já. que assim o quer o nobre Senauor
Sobrinho (pam uma explicaçllo pessoal) pelo Rio Grande elo Sul, a palavra para uma
-Preciso, Sr. Presidente, varrer a minl1a explicaçüo pessoal, todas as vezes que quizer
te~ta<!a, á vista das accusações que me aca- occupat· a tribuna n;t hom do expe:liente.
bam de ser dirigidas pelo nobre Senador pelo
0 Ra. RAM!!W BA!tcllLLOS - Para expliRio Gran~e dn Sul, o qual, de hoje em diante, cação das pessoas dos outros. (Riso,)
ficarei sabendo qne é o mestre dos mostro;;
0 SR. B. DE MENDON<:'A SOBR!NIIO- Não ;
em assumpt"s regim~ntnes.
explicarei a minha. (Riso.) Era o que tinha
Procurarei n.o futuro, t•Jdas as v~zes quo a dizer•, Sr. Presidente.
qui'~m· fullar, pedi!' primeiramente expltcaNinguem mais pedindo a palavra, o Sr.
çOes ao nobre Senador• para depois entãc oePresidente declara que vae levantar a sessão,
cu par a tribuna.
designando rara ordem do dia da ees;ão seUM SR. SENADOR- Mas deve pelil-a> ao guinte:
Regimento.
Discussão unica rlo foto do Prefeito do Dis- ·
O SR. B. DE ME:'i'DONÇA SonRINWJ - Si t1•icto Federal á resoluçiio do respectivo Conisto fôr difficil ou ~i o nobre Senador, selho Municipal, que autorrza o mesmo Precom a gontilcz.t que o caracl.erisa, não quizor feito a contracta.r com J. S11mpaio & Comp.
prestar·· mo es:as expli .ações, as quaes me a extracção de loterias municipaes para,
prometteu agora, eu me resignarei.
medittnte as clausul:ls determinadas, occorrer
Entretanto. devo dizer 11 V. Ex., Sr. Pt e· tL dotaç;1o do J'unuo escolar e á construcção e
sirlente, que não sou o primeiro 'Ue tem abu- manutenção do theatro municipul.
sado aqui, no Senado, da hnra do expediente,
esse procedimentO censurado, mais do que
Levanta-se a S:lssão a I l /2 hora da tartle.
eu, outros Senarlores, talvez mesmo o nobre
Senad'lr ••.
0 SR. RAMIRO EAHCELLOS- Não j V, Ex.
niio venha par• a cá : nunca o tlz.
48" SESSÃO E~! 12 DE JUU!O DE 1807
0 SR, B DE MENDO:\'ÇA SODIUNH:-.,, tom
tido igual ao meu.
Prosidencia do S1·. Jllanocl Vict01·ino
0 SR. RAMIIlO BARC!lf,LOS- Eu, nunca.
O S~t. B. DI~ Mll;;noNçA SOBRINHO- Não
Ao meio dia, abre-se n sessão, estando prosou do certo antigo na Casa, mas, valha sentes 03 Srs. :::enacloros Manool do Queiroz,
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J. Catunda, José Bernar,Jo, .Joaquim S;lr·
menta, Rnulino Horn, Francisco .\lnchado,
Manoel Aai'itb, Justo CheJ·mont,, Gomes tle
Castro, Nogue1ra Pa.J'ILnaguá, Pire., B'm•re1ra,
Cruz, Joiio CordeiJ'O, Almino Alfonso, AI varo
Mo.clultlo, Abtlon Milanez, ·llmeirla B<u·reto,
Rosa e Silva, Joaquim Perna!nbuco, B. de
Menrlonça Sobrinho, Rogo Mello, Leite e Oiticica, Ro'a. Junior·, Severino VioiJ·a, Virgilio
Damazio, Henriqun Cuut.inho, Domin~os Vi·
cente, Quiutrno Bocayu va, Thom:~z Dt·lfino,
Lopes Trovão, E. w.. ndenkolk, Feliciano
Penna, Paula. Suuza. Caia.clo, Leopoldo Bu·
lhões, Joaquim de Souza, A. Azel'edo, nene·
raso Ponce, Aquilino ·do Amaral, Alberto
Gonçalves, Vice::to Ma~h:.ulo, Esteve.> .Junior,
Gustavo Richa.rd, Pinheiro Machado, Julio
Frota e Ramiro Bar,·ellos (4G).
Deixam de comparecer, com c:wsn partici·
ptula, os Sr·s. Bonerlicto Leite, Pctlt•o Velho,
Gonçalves Fcrroim, Coelho e Campos, Lean·
dro Maciel, Eugenio ,\mOl'rm, Ounçall·es
Chaves, Fernantlo Lobo e Mor:ws Ba~·ros ; e
sem e>Jlo. os Srs. Ruy Ba.rbosa e Porciuncula
(II).
E' lida, p~st~ em discu;são e sem deb.lte
approvada, a acta da. sessão a.nterior.
O Sr·. 1• Secretario dá cont11 do seguinte

EXPEDIENTE
Officio do Presidente do Estado •le Minas
de 8 .do corJ•ente mer., transmittindo,
por cópia, a indicação approva.·la pela Cotn'1·
ra dos Srs. Deputados no Congl'e.;~o 1\lineir·o,
representando aos Poderes Federacs sobre a
necessidade lll'g..·ntis.'ima úe se contimuu•;;m
os trabalhos <lo prolongamento da Estrada
de F'erro Central do Brnzil.
J\.' Commissão r! e Finanças.
Requerimentoemqueo I" tenente da Armada
Atanagildo Barata lU beiro, allegando os mo·
ti vos que o levaram n continuar a prest.ar
seus serviços como engenheiro navnl, e as
commissões ~uo nessa ~unlidade tom dosem·
pen!J,do, pede, quo desde a. data de suare·
formfL ató a da organiz':~ão do corpo <le ell·
geuheiros navaes, lhe •eja aliona~:1 a dilfe·
rença entre o soldo que t.CJm p:·rJebtdo, como
simples olllcial reform<trlo o a. aposentadoria.
que lhe dovoria ter sido concedida, como o
foi aos demais otllciaes engen hoiros, e r1nc,
da'dato. dr1 or·ganizaç1io r1o actual corpo de
en"enheiros eni tle11nte seja. incluido nosto
co~po, coruo ong:enheiro do I• clabsc rcfur·
ma• lo.
A' Commis,f(o de Morin lia o Guerm.
Requm·imento em quo o plu11'mnccul.iro
pratico, I" tenonto honorario,Autonio Ct<ntlido
Gerae~.

os
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d:J. Silva Pilllüntel, allegondo os serviço~ quo
I cm presta•lo dtll'auto :JH ttnnos, sendo 5 do
campanha. contr·a o Pamguay, pede a sua
inclusiio no ~uadro cll'ectivo dos phurmaceu·
ticos da. Ar·mar\a,
A' Comm issão de Mil ri nh a e Guerra.
O Sr. 2" Secret!lrio declara quo não ha pa·
rccores.
São succos,ivamente liclos, apoiad· s e vão
a imprimir para catrare!n na. ordem tios tra·
lialhos, os s•gnintes pl''Ü''ctus, que so acha·
va.m sobr·c a. Mcs1 pat•a cumprimento d•J
t.rid uo r~gi mental.
N. 8-DE 1897

O Congresso ~:tcional Rcsol vo:
A1·t. 1". Passa n. pertencer ao tlominio do
Estado de Alllgoas, na fót•ma. do nrt. G4,
pa.ra;,rrapho unieo, <h< Constituição Federal,
o proprio n 'cional q11e ,ervia de quartel de
liuh:tna cirla<lo de ,\Jitceió.
·
Art. 2'. Revogam-m as disposições em
con tr·ario.
S:da das Se>sil~s rlo Senado, G do julho de
1807 .-B. de ,1fendo11ça Sob,·inllo,
N. O-DE 1897

O Congresso Nacional Resolve:
Art. i". E' out~>rizadoa Pode1•Executivo a
abrir• o credito necessurio para a montagem
do guind<tste n vapor, que existe na J\.lliln·
de!i<1 de Maceió.
·
Ar·t. 2• Revogam so us <lisposições em
contrario.
Sala tias Sessões do Sen11do, 6 de julho
de 1897 .-B. de Jllendonra Sobl'inho,
ORDE~l
LOTERIAS

DO DrA
MUN!CIPAES

Entm em discussão, com o pa.rccor contrario da Comrui>são do Con:;titurção, Poderes
e Diplo11mcia o veto do Pref'eiio do Districto
Ferleral a resolução •lo r~spectivo conselho
municipal que autoriza o mesmo Prefeito a
contractaJ' com J. Sampaio ·& Comp, a ex·
trucçiio de loterias municipa.es po.ra,metlinnte
os clau.>ulas detorminadas, occorrer ó. dota~ão do fundo escolar e {l construcção o ma·
nutonç\lo do tlreatro municiJlal.

o

S1•.

l:llcnriqtuc

Oout.inho

-Sr. Pt•esidente, entenilo do meu dovor justillcur o meu voto em relação a este veto do
Sr. l'rci'eitu Mullic'ipal.

•
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N1io analysei a> l'.>züos jut•idicas em qu•J S3
tlr•mou a Commissi'io pal'iL oppJr-se ao velo,
sendo, porém, do opinii'io que devemo.> pôr•
um paradeiro no jogo, e ús loterias; voto, por
isso, pelo velo e contra a condusi'io do parecer.
Aproveito a occaliíio e:n que mo acho nn.
tribunn. para, o que creio V. Ex. permittirú
que eu faç.1, agradecer ao eleitot·ado no meu
Estn.do o gen~roso concurw que prestou par1L
ver-me hoje investitlo do alt-J c,1rgo de seuador da llepublica.
O SR. AL~[INO AFI'JNSO -Acabl de glorificai-o.
·

O<ttr,\3 c!,LU>l!]:J.s toem, co:no cs~a. o me3mo
c:tl':tcto r im pc rJ. ti vo; silo assi :n tletn.lll:v.las
JDL' min ucias.
O S:l. ABDO:o< 1viLL.\1·mz-~iio ha n:t.rl~t tio
impemtivo tLlli; to.!as essJs cl tusulas estão
suborrlinada.s ao n.rt.l', que diz:-fi:a o Pt•cfeito autorizado.
0 StL SllVERINO VmiRA-Mns o Prefeito
não quor a autorizaçfio; e incito no11 úatur
benefieiu 111,

0 SIL THO~l.\Z DELF!NO-Em vista destas
clausulas, destas determinaçõ,$ pt•ccisas, ó
men03 contra uma concessão om si do que
contra um contrac'o que o 'lleto fui l'>nçado e
que o orador vem ó. tr·ibuna.
O Sr•. Thoma.z De Hino diz que
Os p:·incipios cardcaes tla es·.~oln. de ecoo honrado Prefeito d? Distl'ict 1 Fctloral nomia politicl liberal quo ontl'cgam: a cada
votou a ro>olu~i:b do Conselho Municipal, 'JUO um o governo, tio sua pt•op:·ia pessoa, e
conco•le Jotet•ias para certos e dtt~rminado3 a cada associttcíio de indi viduo3 o governo
fins de ordem administrativa.
r!essa associação, diJI'erencianr.lo-s~ o que é
O veto é menos c;,ntra umn. concessüo do propriamente individual do que é da esphera
que pt•opriamente contra um contracto la da acçi'io da associaçi'io, como so diJI'erenciam
vrad>.~ com determinada p~s;on. p~ra a ex- interesses individuaes e associados do grande
grupo que constitue o governo dn. naçiio ;
tracçiio de loterin.s.
nestes tempos, cad:J. vez mai~
estes
Si, na VOI'dn.tle, o art. 1° da lei municipal, a nós osprincipias
vemos
postergn.dos
o destl'Uido3.
que se refere, diz que fica autor;zado o PreEsta
tendencia
a
entrar
o Eltado na.
1iJito a conlt•act:n• com fulano de tal t:tntag vida dos illllividuo3 e dos grupos
e~p·Jn
Joteri:~.s, em outros artigoo voem consig-na·Jas
taneos,
ora
peltts
suggest.ões
de
c:widatio
e
clau~ulas, especificadas umn. por uma, com
assi>tencia,
ora
por•
idéa
falsa
do
Eeu
papel
clareza, com preci;iio, com minucia, en- das sua> verdadiJiras attribuições, perturba ae
trando nos mais insignificantes detalhes, desuperior directora, acção governamentet•minaiulo r•igorosarnente épocas o tempos, !lC\'lio
tal
propriamente
dita, que constituo a mais
estabelecendo tudo isto um conj uncto tal rle difficil, a mais perigosa
e complexa de todas
disposições quo r1iio ú lei o caracter ni'io do as emprezas.
um<t concessiio, mas de um ·contracto pcr•DJ um lado. a 1lestruiçi'io de princípios ele·
t'eito, completo e acabado.
vados de s~iencia economica, o de outro Ja·lo
0 SR. ABD0:-1 MILANEZ- A lei do (Jonselho augmento d:J. compllcnçiio no jogo da ma·
é uma simples autorizaçi'io.
cilina tlelicnd<t do governo.
0 SR. T!lO~IAZ DELFINO- S. Ex. está
O St~. Jo.\QUDI PER:-<AMBuco-Apoiat!o.
enganado, n;io e umo. autoriz1çiio simples,
0 SR. TrrO~IAZ DELL'INO-A subvençi'io no
como p:1.recerá li. primeira vbt<t, e como thontro
normul é a principal justitlcaçüo
pa.rrceu n distin,~ta Commis,iio, que rejeitou deste contracto.
o veto, e da qual S. Ex. il con:;picuo
Por si tem pelas artes e pelas Jottras sumembro.
periores o I'espoito do U!n profano quo ns
Com eJI'eito o art. 1° diz o seg-uinte: quer comprehonlel' o atlmiJ•ar, e que soma«Fica o Pro feito autorizado a contrnctar ravilha. o ~o decln.ra deslumbrado perante
com J. Sampaio & Comp. a oxti•acciio de lo· c! las.
Mas Jõ nos economistn.; da escola a quo
terias, sob as mguintcs clausulas: G•, as con·
dir;ües de resci;i'io do contracto, rlospezas de j;i se referiu rcslric~ões iL interJbrcncia do
extracçiio, pag·amento do pes,oal 1l8 tlsc di- Est11do om prol 1\o umas o ontrtts.
znçi'io, dizeres dos bilhetes, condicües dos
E' n.ssim que clles dizem : 1111~ subvenções
plttnos o respectivo rogulamrnto, serlto o>Li- dost11 nattlrrJza a tm,s 1 geral tia popu laçii.o
pulndos no contr11cto confeccionaJo com a contribuo co:n seus reL1itos, çom o prot!ucto
Prefeitura, do mOtlo perl'eiturncnto identico do seu tr•;tbo.lho, tl:J. Sill1 ouorgin, com o que
ao que so aclm cstabolecitlo na lei n. 2.418, distr~o ll<L su:t manutonçi\o c tio. -ua existondo ~D rle rlozomhro de ISOG, quo regulou o cia p:m1 um tl·n especial, n grnnLlcw. o lustro
serviço geral das loterias, c no contracto rio tia~ boll:t~·al't.~s o dag IJell:t>·lottms.
31 de d.czcmhro tlo mesmo nnno, !cito pelo
Entrot<tnto, pequono numero do motnlJJ'u~
Governo tlr1 Unii\o p:~ra u~ !IJtori<·~ fedm·ues,,,
!lu. SOcictitttlo, Ulll11 Cl'l'l:J. ólit•) aponiiS 1 UllllL
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Nos Estados, um tlrclttro nas conrlições tlo
qnc se cogita, traria vantagoms uspeciaes
pela maior concurL'encia de populaçiio ao
ponto em que estivesse situado, e pelo impnlw indir~;cto :to commercio; o qu" na
rnt\smn. escala não aconteceria no Districto
u.rtt~~.
Umn. :1l'istrccacia intellectual penetra. so· Federal.
sinha cm um templo·vedrLrlo n. quasi todos,
Pensava-se que a. a•1imação ás bcllns arte>
e que pelos esfoJ•ços do quasi to,Jos tem :levi<i partir do governo centml na mo·
as suas portas abortas. No tlrama, Il1sCn narchia..
Hca pn.r:t o maior numero, incomprehondido ;
De dous pl'Jjectos, lembra·se, apresóntados
no romnnre o.; Goncotut.;na musica 'Wagner ... ao parlamento ria monarchia, um pelo Sr.
Subvencionar o theatro parece a estes João Cardoso de Menezes e outro pelo Sr. Af·
economiRtas, rntrc os quaes cita. Molinari no fonoo Celso Filho. Par:t o fim u. que visn.varn
~eu recente livro: Como ?'esol·ve?' a questao o meio parece ao orador o mais conveniente
"ociat, uma verdadeira. injustiça,constituindo o a•lequado.
ma.is uma. das faces da exploraçã.o do maior
'cpois destas conslderaçües geraes, entra
p1•opriamente na ma teria.
pelo menor numero.
Dirftn outros que o mcriflcio geral não
O commercio desta cidade acha-se vicorresponde 3.0 resultado que se possa imli· vendo viela de difficuldades pesadissimas ;
rectnmr,utc ter em vista.,que epenetrar ate ns o estado do mercado cambial tem trazido
camado.:> inferiores rla sociedade, com a lllz para o commercio a maior retracçfto po,;si ve!
rios consumidores, bem corno a baixa do
do belln o do art:stico.
Os gr~tn,1cs trnbG!Iirs de mc:ntali la•les supa' principal genero de producção, o cal'é,
rioros, que ullixão o seu noml\ nos seculo~. o Em tal situnçiio, o :tppttl'(<Cimento de novns
illuminu.:n todos o.> tempos,nãCI são trabalhos lotm·ias é mais um elemento de pcr•turbações
agasalhados ao seio inorno c sub.;idiadOl' do e motivo de maior retracção no consumo.
Governo; são ob1•as do genio, são ·obras pesA população é conduzida pel '· attracção do
soaes inteii·nmente, obras fortes da energia jogo a gastar as economias no acaso ; por sua
do talendo creador o da vontade tenaz, que vez os auxiliares do commercio são levados,
não se suhmettem aos preceitos e ás regras. pela. i!lusão de um lucro,facil; a nil.o cumpril'
Por consegttintc, para estes, ê má esta com exactidão os seus deveres,
vereda por on•le so quer ent1·r.tr, procuranPor demais se joga no Districto FedeJ•a!, c o
do erguer a esthe,;ia pela subvenção e pelos go1·erno, movido pela solicita.çiio ela imprens11.
appcllos govórnamontaes e adrninistJ•utivos. e do publico, do proprio Cong-resso, procura
Quer acceitar que o est.arlo devo amparo e cass:u• " concessão denominada Puntheon Ccprotecç~.o ás Jett:·as o ás artcs,q ue fazem par- roplastico.
to da civilização e da superioridade mental
O jogo rlos bichos, que tamanhos inales tem
produzido, ó baseàdojustameuttl nas loterias.
de uma nação .
O cor,tra.ct.o 1\!deral de 24 do fevereiro dú.
A honrad;t Commissiio argumentou collo·
ao Coug·rcsso Federal utr.ribuiçües pal'll. ani- camto a que>tfto estrictamento iio torrimo do
mar as·a1•tes e as sciencitts no art. :15 n. 2. violar ou não o contracto a lei u. 85 do :!0 do
Mais, pois, it União do que aos esta1los compe- sotcm bro de i892.
te a creçiio tio escola normal para o theaPelo art. 39 destil.. lei os contractos cujo
valor• exceder a 1:CIOO;Ii devem ser feitos por
tro e d·~ modelos para as ar·tes.
Com otfeito, si o que se deseja é dar impu!• concitrrencin. publica. ·
80 ás produc,:ües
rla mentalidade no que . E' 11. rcgr:i gc1'al rltt Iel a:·conciirrcncin. pu·
concerne cspccialment.c ás manifesttl.çües do blica.
hello por todo o p:tiz, em toda extensão
Tom tantu applicaçuo ao Poder Legisla·
tei•ritorial,a irrterveu,,íio deve ser do Con- tivo como oo Podei• Executivo, runs, quem
gr•c>so F•l''eral o ni'io tle nenhum poder logi8· Jitz o contra.cto cm toda. i\ ordem executiva ó o
l:tt.ivo l,Jcal.
poder qúo executn, it ello cumpre a.jlplicar
E f•OI'CJUO o Di.;;L!'icto Forlcrrtl, que niT.o c~t.:'l. ~ompre a prcccit.ua~fio da concnl·renci:t. Si
om condir;tie~ 1iuRncoil•as proPparas, 11:1 ti~. asRim não f<ISse serra o leg-islar simples mo·
em vez dos E, tactos do RIO de .bnciro, São do.Jidado do cxocutur, o que C<•ntmr·iil as
l'aulo, B:h :, ~1inns, Per'lrambuco, ou qual· rc!ira~ gemes da. separa•;fio t!trs poderes.
que1· outrJ. ,.er· o verdadeiro padrii.o r•am os
Qneror·;'t rlizer a honratltt Comrniss~.o ~110
n.1·t.isl:t: uc.eionaos?
não ó üm contmcto, o sim uma coucess;io?
Er·a n,,uo mr.•lfi\'Ol rpw os Est.arlo~. ricos o Corno so tr:ttl uz :1 concessão na pr:ttica,
que so o:·gulhmn da vida admiuist1·ativa., pn· corno se l'ealizn.? Em tuu coutracto corn onus o
litimt o ceouomica intciramontr.• sop:trada dtt vnuta!iOus reciprocas , cem obrigações para
Uniiio, o 1lzesseru por sua contu.
as partes contr:lctalites.
classe muito especial, não o commum dos
ciJatliiu~; tltt população, oe pôde er.t1•egar ao
prazer tlo apreci:tr o b~lln, pótle cntr:u na
verthv!oira. arn·oci~ç."io do quo Jw. de porfcito
e comrnovedur, quer nas lettras, quer nas
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A concessão J•cfero-se ás loterias federaes,
e quer até certo ponto assemelhar a estas lo·
terias as loterias de que t.ra.to.
As'loterias fe. lemes fusionadaH !'fi dous contractos result~ mele varias loterms qm• ex is·
tiam no tempo da monarchia e foram enfeixa·
das. O Congres'o republicano até hoje ainda
não fez concessi:.o alguma de loterias. Ao passo,
entretanto,que o Congresso póde fazer conces·
sües de novas l•>teJ•ias, ao passo que elle póde
dar loterias pa1 a os ~erviços federaes ou cs·
taduaes, pela presente concessão municipal
os concessionarias durante sete annos teem
para si o monopolio das loterias, E' a clausula 8" do cont1 acto, que vou ler.
< Os propon,Jntes garantirão o contrncto
com uma cau~fco tle :30:000$ em apolices mu·
nicipaes, e dul'.,nte o prazo do presente contracto a munic~palidade não poderá conceder
outras loterias.:.
Os lucros, ~ue teem os concessionarias
destas loterias são extra01•dinarios. Obteve
um calculo,pan o qual ci.Jama a attenção do
Senado. Não e, na verdade, por terem os
concessionarias granrles vantagens que está
combatenrto a concessão ; combate-a debaixo
de todos os prmtos de vista, pela inconve·
niencia que h a r1as loterias,pelo máo principio
que se impla;!La de dar a munic1palidarle
concessões sem ser por meio da concurrencia,
sendo a conct•rrencia uma medida salutar,
honesta, democratica, igualitaria que dá a
quem mais sa~e. a quem mais estudou, ti
quem emais pt·eparado, a solução das ques·
tões.
Os lucros siLo os seguintes. (LG)
«Os concessionarias porlerão extrahir oito
loterias, por moz, com o capital não superior
a 1.800 contos, na média. ürtl, 1.800 contos
multiplicado~ :;oor 12, que tantos são os me·
zes do anuo, dão a seguinte somma do
21.600:000$, que por• sua vez sendo multipli·
cada por sete, que tantos são os annGs da
concessão, dri o resultado de 15l.2CO:OU0$000.
Desta quantia, 60 "/.. ou 00. 720:000ili são
destinado~ ao pagamento dos premi os: restando aos conces~ionarios a ninharia de
61.280:000$000.
Admittindo-se que as despczas com a extracção das loterias, estabelecimentos rio
agencias, comlllissões :1os vendedores do bilhetes, construct;·ão do thcatro municipnl,
contri buir;,fio para o J'undo escolar e mais
gastus, absorvam 50 "f,. dos lucros, aindr, llcart\.
aos concessional'ios a IJngatclla do 30.040:000$.
Suppondo-se por um cumulo do exnggero
quo 75 "/.. ou ,JG.9GO:OOO$ ~ejam rlcsponuidos
com essas dosp~~as,ainrlarestaríio aos conce>·
sionn.J•i os 15. :J:.!O: 000$1100.
Ha ainda outra hypl•Ghese: o:L de niio poderem ser oxtruhidas todas as loterias, mas

sómonte a metade, e neste easo o lum•o liquido será de 7 .G60:000$000.
Independente destes lucros excessivo!!, a
conc€SSrlo ainda. contem impm;tos novos, vo·
xawrios e pr<·hibitivos mesmo, como o dc, um
conto de róis para corridas de touros e . 400$
sobre espectaculo de compnnhit1 de ca vallinbos estrangeira.
As loterias federaes, que se extrahem no
dupl•l das loterias wunicipaes agorn discutidas pagam o imposto de 2 •;.. sobr8 a
importancia da emissão das loterias, o que
equivale a 1.000:000$ annuaes; contribuem
ainda com a quantia annual de 1.600:000$,
em prestat;•ões quinzenaes de 116:000$000.
A desproporção que existe entre o qu~
dão as lor.erias fedemes iL União e aos EstHuos
e o que dão ns loterias cm questão, é muito
notarei.
Feito o theatro, ficam os conce~sionarios,
isto ao fim de dous annos, pagando à mu·
nicipalidade 315:000$000.
Te1·mina, insistindo na inconveniencia. do
jogo da loteri<L em todas as occasiões e maximé no momento actual. Os poderes publicas devem tudo emp1•egar para evitai-o.
A população só tem com elle a perder. Governo e Congre!!So, todos quantoH teem re·
sponsabilidade na direcção dos negocias publicas a condemnam.
0 SR. LEITE E OrTJCICA-Não apoiado · o
procedimento do CongreHso e do Governo é
conceder loterias.
O SR. TuoMAZ DELF!No~E V. Ex. louva o
procedimento de permittir loterias, applaude
a concessão de loterias ~
0 SR. LEITE E O!TICICA-Mas SÓ ha um
meio, um procedimento que a sciencia economicl1 ensina para ir contra o jogo.
0 SR. TnoMAZ DELFINO-Qual é~
0 SR. LEITE E O!TICICA-E' desmoralizai-o
pela concurrencia.
0 S!L Tur>MAZ DELFIN0-0 meio de estabe·
leccr a moralidaue é rlesenvolver a immoralidade a um ponto tamanho, tornai-a de tal
ordem que só reste cnhir sobre n cidade o
betume i.lerretido,comocahiu sobre as cidades
da Biblia.
E' preciso levar o abuso, o osct~ndalo ao
seu ultimo ponto, segundo a opinião do,no·
l1re Senador.
Não lm legislador, que sobre os negocias
publicas com amor vele, quo.,. (H a divc1·sos
apm·tcs.)

0 SI~. VICE:-1'1'1'1 MACHADO dá um ap!ll'lC.
0 Srt. THOMAZ Dio!LFJNO diY. QUO nfi.o l'CS·
poudo neste momento à honmda Couunissão,
cujas iutunçues rcspcit.n o acata. A !JonmdrL
Commissão Jirnil.ou-so, como não devia deixar
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rle limitar-se, a considerar a concessão em
frente i lei organica, e seu parecer é exactamente a comparação dns disposições que se
dizem vl!ta.veis com as disposições que auto·
rizam o ~elo na lei organica. Nestus ~ondi
Ç(ieR, o parecer é perfeito, é bem dccluzido,
bem delineado, ainrht que entenda que a
interpretação que dá a Commissiío não é a
ver•dadeira, quanto ao caso da concurrencia.
Dos males acarretados pelas Jotcrin.s, e tautos sü.o, retlund:t apenas a vanta.gem rle
uma. certo. quantia para. contribuir para o
theatro e par:t a instrucçü,o puiJlica.
Esta qu1tntia póde pcrlcitamentc sor obtida.
sem jogo, sem loterias, sem infracção (ln. lei
org:wica, sem dist.mhir a popul:v:ão do commercio, da inrlustr·i:1, de seus afi';~zercs normac;, póde-se obter augment:múo qualquer
dos impostos existentes, creando um impost~
novo, tal vez mesmo cobrando melhor certos
impostos ,iá existentes.
Pensa ter ,justificado cabalmente o ·veto do
honrado Prefeito elo Digtrictn FederaL
O parecer da honrada Comm1ssiio nllo encarou a questão sinão debaixo de um só
ponto de visto..
E' um pnrecer louvavel, no qual se sente
o estudo e a attençüo com que a Com missão
encara sempre estas questões..
Atacou-o apenas no ponto em que elle
se refere à violação da lei orgatllca municipal, indicada pelo honraào Preleito.
Níío podia, porém, limitar-se a esse ponto
unico.
A mataria é por si connexa a varias outras, que obrigam a maio!' exploração.
Eis o motivo porque, S. Ex. ss demorou
tanto tempo na tribuna. (Muito bem.)
O §r•. Vicente 1\laclmdo:- Sr.
Presidente, o parecer da comrnissão de Poderes esta de pé; e depois do discurso do
honrado Senador pelo Districto Federal, colhi mais um argumento em seu favor, por isso
que torna mais saliente qual é a intervenção
do Senado nestes assumptos, perante o direito constituído, estabelecendo tambem normas pelas f[Unes elle devo agir, em um jus
constituendo, qud é necessario de todo modo
adoptar.
O parecer da commissiio não foi atacado,
porque a commissiio não entrou, nem podia
entmr, no e~tudo de todas as inconveuiencias
que no cspiritodo nobre Senador· se avolumaram, 1mm condcmnar a rosoluç•ão tomada
pelo Consell10 Municipal, e adoptar o velo cpposto polo S1•. Prol'cito.
A commissitoestudou o veto restrictamente,
sob o ponto do vista da Lei Organica do Município; e neste ponto não lho era licito adoptar a opiniilo oxternada pelo Prefeito, por-
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que não podia haver um ataque {L mesma Lei
Organica,
Neste ponto, a Com missão estu•lou o unioo
facto que serviu de base ao veto : isto é, que
a resnluçiio attentava contra. lt lei munici~
pal, por (quanto,} estabelecendo esta todos os
contractos, superiores a I :000$, serião feitos.
por concurJ•encia publica, este tinha escapado a. esta provisão da lei.
Ora, é muito rli1ferente o contracto em que
a concurrencio. publica e reclamada, pelo
facto de ser ellc feito de accordo com as
norm:1s e disposições anticipadamente estabelecidas pelo Conselho Municipal; é multo
difi'crentc, d!go, este contracto do actual,
em que se apresenta um individuo o1ferecendo uma illéa e uns tantos meios para
sua criação.
O Conselho Municipal, ou a Prefeitura,
acceita-a e manda, em virtude dessa idéa,
lavrar um contracto.
0 SR. TI!O~!AZ DELFINO-QUa! é essa idéa ~
0 SR. VJCEN1'E MAC!!ATIO-E' uma verd1deira
propriedade; e se o Conselho Municipal, ou
o Proleito do Districto Federal, mandassen
estabelecer 11 concurrencia publica, farião,
por assim dizer, uma desapropriação, sem
inclemnisaçüo alguma, porquanto chamavam
a si uma propriedade de outrem, para uti·
lizal-a em bem do município.
Si foi reclamada ao Conselho Municipal a
execução de um serviço, mediante estas e
aque!las condições, e o conselho acceitou, votanrlo nesse sentido uma resolução, sobre
elle não pode haver concurrencia publica,
a menos que não haja essa desapropriação de
que f(lllei.
Tanto comprehendeu assim o Conselho Municipal que, quando deu a concessão, ora em
discussão, em virtude do ~éto do prefeito, de·
clal'OU- que ficava o Prefeito Municip'll autorisarlo a mandar contracta1• com F., debaixo de taes e taes condições, este serviço.
A concurrenciil existeria, a despeito dessa
autorização, SJ do contracto constas~e a clau•
sula:-ou a quem mais vuntagen~ otrerecer.
Nesse caso, a parte contructante acceitava a
pesapropriaçíío, sujeitando-se a uma concurrencia publica.
Isto, porém, não se deu.
O art. Io da resolução vetada pelo Prefeito
põe bem claro o caso : nelle está a autoriznção darla pelo conselho municipal. e foi
esta resolução quo motivou o veto do Profeito, sob o pretexto unico do attontar contra
a lei muniCJpal, por não obedecer aos princípios geraes da concurrencia publica.
Subordinava-se este l:teto ao principio geral de que tmtou ·O honrado Sena(lor pelo
Districto Federal ~ Creio que não ; nem o
conselho municipal quiz isto, tanto que
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excluiu essa clnu~mla. muito commum r·m Feder:tl 9que nttenta contm dlsposiçíi.o ua
toda' :ts a.ntnriztu;.õed que so dão aos ~overnos, Im orgumc<t, qmm<lo mn.nda fazer o contra~ to
ro:wdando q11e so contt'ttte com Fulano ou sern ter praviamen to cstu.boiccido a. roneu·r·
re:JCi:L publica dil uccordo com as tlisposiçilus
com quem m:tis vantagens ofl'er·ecer·.
Aqui, porém, não. O conselho municipal da lei de 1802.
Pergunto. n. Commiss~o: a concessão feita
acceitou o que !lle era propo5to por um de·
terminado individuo. e com elle mandou nos tormos em que a fez o Conselho Municipnl
poderitt ser sujeita á concurrencia publica.1
ln.vr<tr o contracto.
Foram estas ns unicn.s considerações que 0 SR. TIIOMA.Z DELFINa-Deveria ser. ·
dominaram no espirita da Commissão para
0 SR. VICElNTE MACIIA.DO-Não pod~ria SGr
interpor o seu parecer. Não podia ella absoLI·
absolutamente;
é um facto sobre o q na! creio
mente attent<>r com todas as longas considerações que s;;rvii·ctm para o brilltante dis- que já aqui uma V<'Z extornou-se com torlo o
curso tlo honrado Senador pelo Districto Fe· brilho da :>Ua competencüt O i!lu,tre cidadão,
que hoje occup:~. a pasta das Obras Publica~.
doral.
declarando
que nns contractos feitos nm vir·
Não cabi:~ à commissão fazer, nem a apolot.ude
de
autorização
ao Governo não podiu.
gia, nem a condetnnaçtio do jogo das loteha ver concurroncia publica.
rias.
A apologia del!e seria um acto de immo0 SR. THO~!AZ DELFINO-!SSO é COUSa di·
ra!irlade; :r, sua condemnação seria-quem versa.
saiJe?-voltn.r-sea com missão contra a opinião 0 SR. VICENTE MACHADO-E' um direito de
de respeita veis autoridades publicas investi- prop1•iedarle; é um individuo que reclamn.
das de altos podercs,como o proprio Congres- quo.Iquer
firmarlo em certas providenso Nacional, o Conselho Municipal, as assom- cias, e quecousa
vê
o
IJ!eas est.aduaes; todos estes porleres, enfim, priaao por outro.producto do seu esforço apruque te.em, ó Iar~n. mão, autorizado e consen·
UM SR. SENADOI~-Qual e a invençã.o do
tido loterias uGstc paiz.
proponente
?
0 SR. FELICIANO PENNA-Peço uma restri0 Slt. VICENTE MACHADO-Não ha invençiio,
r;ão a respeito do Est:tdo de Minas, que as
ha
umo. irlea suggerida por elle ao Conselho
prohibiu n:t ~ua Con~tituição.
sobre
os m"ios de levar a Qlfeito a crençãv
0 S!t. VrcE;-,1'E MACHADO- Prohibiu-as, do theat.ro
municipal.
muit.o bem, :nus ja, as teve.
rlo paroc~r foram de
Portanto,
Portanto, como disse, a Commissão não po- ordr m a ni<oasporrazões
ler
merecer
parte no ii·
di<t fazer nem a apologia do jogo nem a sua Iustre Senador pelo Distl'ictodn.Federal
refucondcmnação. Tinha de estudar•, fl•ia e cega· tn.ção completa.
mente a re;oltwão do Con::>elho Municipal, e
0 SI~. TUOMAZ DELFINO-NO juizo de V. Ex.
vm• si ella efl'ectuava a lei organica. do muni·
cípio.
O· Stt. VrcE;.,rE MACJIADo- Soccorrendo·so
Uma vez que esse facto nii.o se !leu, a uni- S. Ex. <lo estudo rla convenienciadas loterias
c:t obrigação q uc " commbsão tinha. era de e do.;; meios utilizados no projecto pitra !einterpor o seu parecer, não acceitando, como val-a a etfeito.
uão acccitou,o ·~elo do Prefeito:
S. Ex. entrou om duvida. sobro a compePara torn:tr mai:; snlienf.e ainda, nlio só o tencia da corpom~iio administrntivn. do Di~·
mobil que levou :t commi;siio o rhtr o seu pa- tricto Federal para o efi'eito !la crcaçiio do
recet•, como ns rnzõus em qnn ella se fundou, thcatro municipal.
Joroi ao Sena<lo as razões cu1n que o Pt•ufttito
Parece-me, Sr. Presidente, que esta com<lu Disl;rieto l~cder:Ll enviou ao Senado a r·epotencia.
não est:i. em litigio, nlio póüe ser
:;t>l Ur;~t.U I'CIILilldil (Lfi)
posta
cm
duvida, porque a protecção das
Por esta primeir:t disposiçlio vê o Sr. Sena<lor pelo Distl·icto Fedem! qno, qu11ndo bclllls·n.rtes tanto póde ser attribuírla aos
J(,z :t eondcmnaçir.r> do ,jngo <las letm•ias e rlo poderes da União, como aos poúeres dos Esn.provci t:uncn to de !lo paro. melhommontos tados, como nos parlares municipaes.
lltunicip:te~, como li :r. r:rcar,:iio do Theu.tro Mu·
A Constituição Fe(loral, as Constituições tlos
11 ici pai, V. lCx. ~n col!ocou cm posição anta· Estar los c a lei organica do Districto Fedel•a!
gonicn, n. rln hnmarlo Prc!'eito.
niio conte cm rlispo<içõ 's exprcs<as, rlus quue::
O l'rPI'cito :wht\ <iUC os intuitos d:t rcsolu- se posstt intbrit• que to i Ia vr:ula a condornna•;iio
(~;·í.o f~iriT.o o;o; m:tis !ou v:~ vci:-;, scnflo, ató, ocio- rlo auxilio que so po:;,:t prüst:tr ii. cultura da:;
A<r eitc:r.rucol-:t c,r~m seguida l:wra a condem- boll:ls·:trtns; o ate o qno ó mzuavel, o que ,;
natural, o que ó accoitavel, e que osta prolliu.~üu à:t rcs(J!Ut;âo.
! IJ':r.. ~~·. Prcsitleuta, V. gx, viu q uc a teeç:"Lo tlns bo!las·artos p{H!e ser (laL!u, 110r
uuierL razão uu oelo t.lo I'I'Olcilo do Districtu totlus aquelles que, investidos do nutorilluLlo
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publica, e podendo levai-a a effeito, o Sr•. Presidente, vou retirar-mo da tribunn,
porque penso ter justificado, na altu1 a dos
luzem.
meus
apoucados recursos, o parecer ria Com0 SR. TIIOMAZ DELFINa-Podendo !eval·a a
mi~siio.
eiTeito.
Repito : não podia nem de viu .a Commis~ão
0 SR. VICENTE MACIIADO-E' Oque rligo, e entrnr na apreciaçao da convenJCuCia ou lll·
por uma razão muito simples, porque nós não convenienciu. da medida ; não podia tambem
podemos enti·ar na razão apresentada pelo entrar na apolo"ia ou . condemnação
das
lo·
.
.
itlu>tre Senarlor sobre a capacidade actual dn terias, -porque. ono prlmCII
o caso, serr1t uma
Municipalidade, para pnrler enfrentar com a immoralidade, e no segundo arriscar·itt contru
ex<·cução de,te ou daquelle serviço.
ella a animadversão puiJlicu..
Nós não estamos legislando, e muito pl'inci·
palmente o Senado intervindo nesta questã.o
O 81•. Leite e OiHcUca explica o
do veto tem antecipadamente colhido a som ma aparte que deu ao nobre Senador pelo Distridos recursos com que conta o Districto Fe· cto Federal.
deru.l p~ra a execução deste ou daql!elle ser- O OT'ador hypotheca o st•u voto a qualql!er
viço· nos temos de estudar a resoluçao vetaria resolução que tenha por fim abol1r as loterras
dent~o dos strictos lirr•ites das di~posiçõcs da do Bra2il; mas desde que no anno pa;:sarlo,
lei organica e da Constituição, para vêr si a contra os seus esforços, !oram approvadas
resolução fere a lei oJ•ganica ou a Consti- pelo Senado novas loterias, re,ieitun<l_o-se a~é
tuição. ou as leis e regulamentos fe<leraes. um vdto do Sr. Pr,·sidente da Hepubhca, nao
Sr. Presidente, tendo sido a norma con- comprPI!ende que o Senado agora volte atraz,
stante da Commis~õo de Poderes o ater-se ne~ando a uns o que concedeu a. outros.
dentro destes princípios, e parece-me ql!e ist_o O orador votará, de om em deante, por
iJ que foi commett1do ao Senado nas thsposr- todas as loterias, para quo estas .se desmorações da ll1i de 1892, não podemos absoluta- lizem pelo exces~o da concnrrencra; c porque
mente, a menos que não queiramos collocar- não comprebende que ellas possam ser
nos como tribunal de recurso, conhecer da monopolio para uns, sendo verladus a outro~.
conveniencia ou inconveniencia da a<lopção
Refere·~e no theatro normal, necessarro
de meàidas atlministrativas feitns pelo Con- deante do estado actual dr>S theatros !laCa~elho Municipal. e só temos que ,iulgar os pital, onde só se rcpresent~m Jl.oelrades ~ r~
1>etos, PXaminando si estes siio oJl'ensivos ús VIstas immomes, a que nao podem assrstn•
leis federaes e á lei orgnnica .
as familias honestas; exeepto quanrlo appa0 SR. TUOJ!AZ DELFINa- Basta julgar OS rece nlgum:t companhia estrnng~ira, bem O!·
ganizu.ua. e que mesmo nss1m, as _vezes. na.o
vetos pela Constituição.
0 SR. VICENTE MACHADO- Não, senhor i a ~e pórle manter. porque a ]IOpula~~u.o esta Vl·
lei organica e;tabeleceu o modo, mas muito ciada pelos aetuaes espeetaculos; lembra. a
nositivamente, da interven~íio do Senado propaganda sustentada na imprensa en~ favor
Orl(anização, de que tra.ta a.resoluçao veiresta mataria, e é por isso quo mais uma da
taria,
e apoia o conselho mumrHpal por ter
vez declaro que as questões dos 'Vetos opposat.ten<lido
á necessidade quo tinlramos tle metos pelo Prefeito do Districto Fe•leral ás resoluções do Conselho só teem logrado um fim, lbnrnr esse estado de cousas.
Depois de outrns considerações, termina
que é provará s~ciedade a preci~ão ~_a nedeclarando
que votará por todas. as conces·
r:essidnde de uma reforma nas d1sposrçoes tla
sõos
identicas,
toda a vez q~e trverem um
lei n. 85, de \892.
fim util.
0 SR, LEITE E 0JTICICA-Apoindo.
Nin:.:uem mais pedindo a palavra, encer0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES-Nem OSenado ra-se a discus>ão.
Posta a votos, é rejeit.atla a conclusão do
póde conceder loterias.
parecer,
opinando pela não ncceitaçilo do
0 Srt. LEITE E 0ITJCJC,\-Mns jit concedeu. ~dto.
0 SR. VICENTE MACHADO- Contra Oaparto
A resoluçiio Yae ser devolvid11 ao Prefeito
!lo ill ustre Senador por Goyaz, r:ús temos o com a communicação do occorrido.
facto julgado.
O Sr. Pre>'~!dente- Está esgoütda
0 SR. LEl'rE 1~ 0!1'ICICA-E' exacto.
n mat01·ia da ordem do dia. Designo parn a
0 SI\. VICENTE MAOAADO- Temos OSeml.flo da scssiio soguinte:
votando aqui uma lei, que concerlin lotm·ias
Tmbalhos de Commissüos.
it lgrqja d:t Candelarin o ús dependl'ncias dest:t
irmantlulic, ro,ioitundo ate urn ver o opposr.o a
Levanta-se n sessão its ;~ horas da tardo.
cst1t lei pelo Sr. Prc::;idente dtt Republicu.
(Apoiados e apartes,)
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Ptesidcncia do Sr. Manoel Victorino

Ao meio-dia abre-so a sessão, estando presentes os Srs. Senadores Manoel de Queiroz,
J. Catunrla, José Bernardo, Joaquim Sar·
mento, Raulino Horn, Francisco Machado,
Manoel Barata, Justo Chormont, Benedicto
Leite, Gomes de Castro, Nogueira Paranag-uá,
Pires Ferreira, Cruz, Alvaro Macbarlo, Abdon
Milanez, Almeida Barreto, Gonçalves Ferreira, .Joaquim Pernambuco, B. de Mendonça
Sobrinho, R11g-o Mello, Rosa Junior, Severino
Vieira, Virgilio Damo.zio, Henrique Coutinho,
Eugenio Amorim, Domingos Vicente, Q. Bocayuva, Thomaz Delftno, Lopes Trovão, Feli·
cio.no Penua, Paula Souza, Moraes Barros,
Caiado, Leopoldo de Bulhões, Joaquim rle
Souza, Aquilino do Amaral, Alberto Gonçalves, Vicente Machado, Esteves Junior, Gus·
t:~vo !Uchard, Pinheiro Machado, Julio Frota,
e Ramiro Barccllos. (43.)
Deixam de comparecer, com causa par•ticipo.da, os Srs. Pedro Velho, Almino Alfonso,
Rosa e Silvtt, Coelho e Campos, Leandro Maciel, Porciuncula, E. Wandenkolk, Gonçalves Chaves, Fernando Lobo, e Generoso
Ponce; e. sem ella, os Srs. João Cordeiro,
Leite e Oiticica, Ruy Barbosa e A. Azeredo. (14.)
E' !iria, posta em discussão e sem debate
approvada a. acta do. sessão anterior.
O St• . .11.• See••et~u·io dá conta do

seguinte

EXPEDIENTE
,. Officio do Ministerio da Fazen:la, de boje
transmittindo a Mensagem em que o Sr. Pre:
sidente da Republi~a presta os informações,
que lhe foram pe11Idas, sohm si. o Governo
tem conhecimento da lei de orçamento, ultimamente decretada no Estado das Alnaôas e
cujo art. 13 autor•iza o Govemo daquelle
Estado a taxar• a importação e a cr•eo.r uma
alfandega esta.du:>l. e sobre as proviclencias
dadas para prevelllr a viol:tção da. Constituição Federal e das attribuiçües pr•ivativns
da Uniíio.-A qn~m fez a requisi('iio, rlevolvendo depois it Secretaria do Senado.
O Sr. ~· Scc••et:u•io lê e vae 11 imprimir para entrar na ordem dos trabalhos
o seguinte
PARECER

N. G4-1807

<<A Commissiia de Policia, estudando n confeittt ao Senado pelo seu Prosiclonte, JHt

~ulta

sessão de 23 de maio do nnno passado, est.á
de accordo com o parecer n. 67, de 1896, litlo
em 9 de ,iulbo do anno passado, da Com missão
do Constituiç·ão, Poderes e Di ploma.cia, ou vida
tambem !Obre o assumpto.
Saln. das Commissiles, 12 do j ui ho de 1807.
-il1anoel de Queira~ Matloso Ribeiro, VicePr•esidente.-Joakim d'O. Catwlda, Jo secretario.-Josc' Bernardo de Medeiros, 2' secretario.-Joaquim Jose Paes da S1lva Sarmento,
3" secretario.-Raulino Julio Adolpho Horn,
4" secretario.

ORDEM DO DIA
TRABALHOS

DE

COUMISSÜES

O S•·· Presiclente -Constando a
urdem do dia de trabalhos do cornmissões,
darei a palavra aos Srs. Senadores que a
queiram para assumpto de expediente.

O Sr. Mnnoel de Queirozi:ir. Presidente. tenho de communicar ao Senado que o meu collega do representação, o
Sr. Senador Porciuncula, vê-se impossibili·
ta.do de comparecer por alguns dias ás f.essões
do Senado, porque hontcm, ao sahir da barca
do p.,tropolis com sua Exma. senhora, foi
victima de uma brutal aggressão.
Nem a presença do. virtuosa senhora suspendeu o braço do assassino ! O nosso collega
recebeu uma. torto pancada na testa, e cahiu
immedintamente atordoado e ensanguentado.
Eu o vi na pharmacia Werneck, onde se
lhe applicou o primeiro :lpparelho. O assassino foi preso, e está entregue ás justiças do
paiz.
Devia limitar-me apenas a esta communicação ; mas as circumstancias me obrigam a
dizer ainda mais algumas palavras pam justificar a minha poskão.
Sr. Presid•·nte, grave injuria me faria
quem mA suppuzess c capaz rle approva.r os
actos de selvugeria o brutalidade que os telegrammas do. opposição dizem que se estão
passando em Campos, si elles se tivessem
dado como se ·,liz ; mas eu conheço bem o
espi1•ito de exaggeração hyperbolica da opposição de Campos para d11r o devido desconto
ao que olla diz.
0 SR. RAULINO HORN-OS telegrammas
não so referem só a Campo~.
o Su. MANOEL DE Qummoz-Mas eu só me
refiro a Campos.
V. Ex., Sr. Presiclontc, tambem conhece
essa exng-goraçílo. Nns eleições de Deputados
Fedoraes a chnva. de telegrammns al11rmttnlc8
e aterradoras, quo vinham de C11mpos, levou
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o illustre cidadão, que então presidiaao Governo da Republica, e hoje pt•esidc ao Senado,
a actJredito.r que aquella cidade achava se
convulsionada pelos desatinos de uma policia
desenfreada .
S. Ex. (fallo do Presidente do então, man·
dou algumu. força federal para restabelecer a
ordem e fazer cumpt•ir mandados ele autori·
dade federal, que ningucm se lembrava de
desacatar.
O resultado foi infelismente o que se sabe
- a morte do alguns pobres solrla.dos, tanto
da força Jbdm•a.l como do cor•po policial.
Agora, m•a preciso tambem justifico.r a inevitavel derrota da. opposição em Campos, e
o ml.'io era fazer crer que a victoria do Governo foi sómente devida iL compres;ão, á.
violoncia rla policia.
Dahi esses telegrammas que par•tem de
Campos exa.ggernnrlo o que ~e passou, e
cujas consequencias foram desgraçadamente
o acto tresloucado de um moço, que julgou
em perigo a vida de seu pae.
Sr•. Presillcnte, confesso a V. Ex. e ao
Senado que tinha alguma sympathia pela
opposição rlo 2' districto do !Uo de Janeiro,
onde vPjo amigos meus muito prestimosos
como o Bo.rã.o de Miracema, meu companheiro
de lutas politicas rlesde os tempos do imperio
e além de outros o coronel João de Brito,
meu amigo e distintissimo moço, que é hoje
Doput.arlo Federal; por•ém, desrle que ella. nilo
se pojem de fazer liga com o Dr•. Porte lia,
·acabou-se inteiramente a sympo.thia que eu
e outros amigos lhe dedicavamos.
Nós não podemos no Rio de .Taneiro fazer
liga com o Dr. Portella, que, si não cooperou
pessoalmente paro.11 revolta de 6 de setembro,
1llZ com que os seus amigos a ajudassem e
permanecessem no tom bo.dilho do "iquidaban
e outros vapor•es durante seis mezes, bom·
bardeando a cidade de Nitheroy.
V. Ex. sabe que ni'Lo podíamos nos ligar
com esse homem, o mais perigoso que exerceu
o governo do Rio de Janeiro.
0 Sa. ALMEIDA BARRETO - Não apoiado, é
um excellento republicano.
O Slt. MANom, DE QUEIROZ - Excollen te
ropublicttno I Entretanto parentes e amigos
meus .estiveram cm risco de ser assassinados,
e só escaparam pela lealdade de bons amigos
de Macttllé.
A victoria era inovitt~vel e ertt preciso que
se llzesse crer que ella era i.lovida ~imples·
mente a violencius do Governo. Da!J i vem,
sr. PI·esidonte,esscs telegmmmas que já uma
vez enganaram a V. Ex. e agora te cm ougtt·
nado n muita gon te.
0 Sn. AT,MEIDA BARRIGTO -0 quo Ó vordado
que o s~ngue ostiL so llerramt1ndo li~.
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0 SR. MORAES BARROS - EstiL se derra·
mando aqui.
0 SR. MANOEL DE QUEIROZ - 0 que pOBBO
gamntir a V. Ex. é que o Sr. coronel Peçanha poderit1 ser victima de alt~um desacato,
mas a policia não podia estal' guardando
casas ele cidarliios qualillcados com carabinas
embaladas, porq uo se quizessem commetter
crimes melhor o fariam nas ruas por occa.sião
da eleição.
Já vejo que o meu amigo o Sr. mt1rechal
Almeida Barreto quer defender o Sr. Portella e não posso deixar de 11ccusar semellmnte homem.
Querendo evitar attrictos, o mesmo para
não tomar mais tempo ao Senado, sento-me.
0 SR. ALMEIDA BARRETO- 0 que é inne·
gavcl é que o Sr. Portella é mu republicano
muito distincto.
O SI•. D. de Mendonça. So·
brinho-Sr. Presidente, não tive hontem
noticia do barbara attentado que foi commettido nesta Capital.
.
So171ente esta ma.nhã soubo que na occa·
sião em que desembarcava, em companhia
de sua excellentissima senhora, um dos mais
distinctos membros desta C11Sa, o Sr. Dr.José
Thomaz da Porciuncula, foi elle victima de
uma aggressi'io brutal, cr•uel, e póde-se dizer
mesmo estupida.
O Senado, Sr. Presidente, e>tou certo, lamenta o acto revoltante que hontem se pra·
ticou nesta capital, proprio dos homens barbaras do sertão e não de uma capital como
esta, que gosa dos fóros de civilizada.
Não se trata de um homem desconhecido,
Sr. Presidente; tmta-se de um cilladão muito
distincto, que tem todas as qu&.lidades de um
verdadeiro gcntleman; trata-se de um cidadão que reune 1\S condições do um politico
invejavel; trata-se de um cidadão que pre·
stou tLO seu Estado dumnte a ,,ua administmç,fio relovan tes serviços, e bem assim a
todo o paiz, não só antes como durante o
po.riodo gmve da revolta de 6 do setembro.
Lamento, Sr. Pl'esidonte. quo um brazileiro, como e o Sr. Cícero Peçanha, em um
momento do embot11mento do Raas faculdades
mentaes, em um momento de exaltação de
suas paixões, em um exagero de sou amor
filial por ter notici11 de se1• o seu ptti ferido
gmvomente em Campos, 1ov1mtasse a mão
contra um dos mais importantrJs bmzileiros.
O Srt. SEvmmNo VIEIRA-Ap.lio.do.
0 Srt. B. DE 1\l!GNDONÇA SOBR.!NIIO-EXterllU!ldo assim o meu modo ti<~ pensar sobre
esse üteto tão grave, julgo interpretar fiel·
mente os sentimentos do Senatlo bmzileir•o
podiudo a v. Ex. que consulte o Senndo se
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consente quo seja mencion:H.lo no. a.cto. da
scssü.o de hoje um voto do sentimento pelu
nggressão do que roi victima um dos membros
mais importantes desta Casa, e mais n.indn
~ ue so nomeio uma commissiio para signiflcnl'
a S. Ex. o sentimento de quo ~e acha pos·
suida esta digna corpora~iio.

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

ruindo o sentimento geral desta casa. (Apoia·
dos.)

O que a l\!esa poder li. fazm· ó pessoalmente
cnca!'l'egaNe de visitar o illustre enfCJrmó, e
significur·lhe os sentimentos desta corporação. (Apoiados; muito bem,)
Esta formula parece mais correcta, e não
dependo de um voto do Senado, que dá.
Jogar a urna verdadeira moção, quo, pelo
uosso Regimento, só é· admitt.ida em casos
realmPrlte luctuosos, como é o de um fallecimento.
A Mes>L vis itari o honrado Sennelor•, significando·lhe que o Senudo identifica-se com
elle, e não póue deixar de conelemnar o
attentado pcrpretudo contra S. Ex.
O Srr. Mon.o~Es BAm~os-A visita pela Mesa
la>ta; é muis do quo suiilcieme. (;1poiados.)

indicação elo
honrt.~do Senador não encontra absolutamente
precedente no Senado, nem disposição regimrntul que lhe possa ser applicuda.
0,; votos de pezar que o Senado costuma
dar siio em relação ao fnllecimento de Sena·
dores.
A corrcspond~ncia por me,io de commissões,
~ue o Senado póde ter, ó ~ómente com a
Camu.ra elos Sr·s. Daputariü~, Pr·esidcnto da
Republica e Ministros de Estado.
E' nm caso inteiramente novo que se vae
u §r. B. de Mendo.:uH·a §ob•·iestabelecer, um precedente que póde dar nbo (pela m·dcm)-Vejo que V~ Ex. reallog:n• 11 pl'eFcripções nüo mnit.o de accordo mente tem razüo, e que está de accordo com
com as normas até agora seguidas.
o Regimento; por isso, retiro o meu requerimento.
O !!!iJ.•. B. de l'M!cndon~a §o!n·i·
Jlbo (pela ordem)- Sr. Presidente, real·
mente o caso é inteiramente !JOVO e eu não o Sr·. Vicente M:lch:<Hlo-Eu
tinhtt pedido a pala.vr·a, Sr. Presidente, pnra
ignorava isto.
Si perli :1 V. Ex. que consultasse o Sennllo abundar nas considerações que V. Ex. sabia·
sohr·e a indicação que apre;entei, foi porque mente acaba de externa!'.
Os mcrnbJ•os do Sena·lo, tcdos, som disuclw.va que o lacto er·a tiio extrrordinario que
tincção
ue côrcs politicas, lamentam PI'O·
o Senado devia daJ• uma prova publica do
funelamente
o desgmçudo incidente quo hon~eu 'entimento para com um cidadão tão c.lis·
tincto como aquelle que solfreu a aggressão tem se deu. (Apoiados.)
Certamente quo de lJom grado nós nos litão brutal de que temos conhecimento.
vramos
da posição embaraçosa em quo nos
O Sn.. PmEs Frmrmnu-Apoiado.
colloeit va o requerimento rlo honrado SenaO SI:. SEvEmNO VmmA-0 caso é mrnos dor pelas Alagoas, manifestando como nliá.s
de sentimento do que 1\e indignação eontra a temos feito, nosso sentimento de pezar pelo
aggressüo.
fncio occorJ•ido; escapava, pot·óm, :is nossas
0 SI~. B. DE ~fENDl·NÇA SOilRINI!o-Por isso normas e aos precedent~s da Cas!t a mlopr;ão
foi que r·eejueri a V. Ex. que c(lnsult:tsoo o da. medil~u proposta, que, como V. El:,juSenado neste sentidu; TIJas, si V. Ex. tem diciosamente disse, estabelecia um prece·
ulgnm escrupulu em fazer esta consulta cn dente per·igoso.
nii.o torei duvida. em retirai' rio meu requeri· Eu creio, Sr. Presidente, que, sem negar
menta aso~unda. parte, a que V.Ex, se reteriu upoio it moção apres"htaela, mas interpre·
ficando consignado nos Annacs o meu pro~ tando o pensamento dos mcmbr·os e'a Casa,
testo e ao mesmo tClllpO mnnilestando-se o po•so dizer que o facto toi dolorosbsimo pnra
Senado sobro tt primeira ]Jttrte do requeri· todos, (Apoiados gcracs.)
monto, rsto e, que bC consrgno n:t acto. du O inopinado ela aggressüo de que r,1i 'l'icti·
mssüo de lio,ie um voto de pezur r. de indigna- ma o nos~o colloga ó um acto que uos lovu.
ção pnln. a:.::.:ro.•~ão brutal que solfreu houtem ús ma.ior•es decepções, o o Srn:Luo UliLni!'esta
o seu sentimento pelo modo que v. Ex.
o nosso distincto col!P;rn.
lembrou. O pai r. ficará assim ~abendo que os
cullegas eh> Sr·. Porciuucula, quo tlignarnento
O Sn·. PreRndentc-0 Senado in- repre~onta uqui o Estado do Rio de .Janeiro,
teiro niio peide d~ixar dn manile,;tar·sc con- lamcutum prol'unelu.rnonl.e o lltcto que com
tra o ltcto perpetmdo liont.em, no ~un.l foi S. Ex., so eleu, o toelos ~entom-sti pt•zarosisvictima um llus ~eus meruiJros. (:lpoiado.! simos por esto tt'isto incidrnto (,lpoiudos,)
vcracs).
Este ó o pensamento rio tutlu~ nus, quo
As palavras do l!Oll!'udo Senador, :tssim ,julgo sOl' intcl'jll'etutlu cnllectivanwuto ]>olo
corno as d~t Mesa ficam registradas, expl'i- mudo que V. gx. acaba ele lembrar.
O SI!".
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0 Sll. MOllAES BARROS-QUem O chamou
O Sr. Scvcr·ino V.üch•rt-Sr. Prc·
sitlente, quer parecer-mo que ji em relação de de;forço 1
aos illustres membros du s~mvlo, ji n11 alma
Vozms-~'oi o R~pttblica.
drJ tor!os os cidadãos que zch1m as garantias
de vida e d:L liberdade individnnl, corno con
O Sr. JR~uniro Bau·eellos- Sr•,
dição pr·imordial :i existenc;o. rlo umn. sociedade civilizada, o fact·) de q11o se tl'll.ta. é Pt•esidente, levanta-se no Sen,tdo uma quesmenos de na.tm·oza 11 provocar sentimento do 1ÜO que ~o pó<le chamar de etiqueta official,
rel<>tiva.me;1te ao doloros<) acontecimento ao
que justae gern.l inclignuçiio.
q uni se referiram os oradores que me prece·
Eutret11nto, como osso facto peb fac~ ~u~ demm.
elle tem de odioso e infrin;.:entc, tio p•.n·tur·
Não ha no Re~imento filrmuln.s estabeleci·
bador r!a vida sncial est:i cn.pitularlo no Co· das,
como V. Ex. disse, sinão para os casos
di:;o Penal ; como :Lggressiio que ello pro· rleterminados
morte, nosqunes tonhalogar
duzisse contra a. segurança. de um cidadão a. manil<.•stuçiiode rlos
sentimentos do Senado.
illustre, investido .lo mais a mais cm frmcções
O
i
Ilustre
orador
que
apresentou o reque·
de alta e honrMa repJ•esentaç5o constitucio- rimcnto desejava. estabelecer
uma praxe para
nal e entre a. êlite soci11l. achn.·se sujcit11 á c:1sos Jdenticos áquelles que todos
nós lamen·
a!çnda do outro poder que ó o compctento t:unos.
p:l!'a sobro a ma teria proferir ; nestas conNão é a primeira. voz que molnbros do Sedições se me afligura que :1 n:anifestação por n{!do
teem sido victimus de ap-gt·ossõés, quiçá.
um voto so!Pmne <lo Senado poderia ter al· mais brutaes,
que o Senado pratica~se
cnnce que não estaria cm nossns intenr;õos o um acto ofiimalsem
exprimindo
;;eu sentimento
~ue esta corporação tem em to· lo o caso po1•
nestes
casos.
rlever ovit.ar : o de influit• por qualque;·
E' preciso que não procuremos occultar com
morlo directtL ou indirectamente nn. 1lccisão p(!Javras
e com rliscur•s.•s a verdade dos acon·
rlos t,J•ihunae~ de justiça, a. quem o assurnpto tecimentos.
O facto que EO rleu hontem é um
tem de ser atrecto.
f:rcto humano, um facto natural; daquelles
Por isso. Sr. Presirlcnl.o, abundando nas que nilo succedern pela primeira vez nem
consirleraçõos feitas pelus honrados ~enarlc· pela ultima.
res que me precederam. lirnil.o-mc a lav;·ar
O Su. R. Dm MmNnOl!ç,~ SonRINIIo-V. Ex.
o meu protesto de ilHlignaçii.o contm a ag· ach:t o fucto natural 1 Eu o acho extraordi·
gressüo brutal e covarde, por• isso que feita
da surpreza, do que foi vktimt~ o honrado nario.
0 Slt. RA~!IUO BARCELLOS-Um filho julga
Sonador pelo Rio do Janeiro.
dever tomar um destorço do desacato feito
Direi ainda., que muito m:lis do que o pro· a. seu pa.L ..
ccdimcnto rlo aggressor, que bem poderia. ser
O SR. B. Dm MmNDONç.~ SonmNuo- Ahi é
na. oecasião um simples im;trumcnto desor·
que
est:i. o per•igo.
dena.do e inconsciente, impulsiorJado por
ilesva.l'io mental, contrista-me, como maniO Sa. RA~IIRo IlARcmLLos- •.• attribuinuo
festação de um systcmn. r! e ilegrada.çii.o so- a respons:1bJlidnrle moral desse desacato ao
cial, vc;· quo em presenç<t de um attentado nosso illustre collega, que foi hont~m ferido.
t.nm:who, perpetrado contra um cidud:"io ptt·
Isto é muito lluman<l, nada ha a.hi que
citlco o prestuntbsimo (apoiado.<), que mesmo p ssa. chocar 11 comprellensü.o que nós tenha.·
no exercicio do;; m:tis elevados r·argos, no mos do que é a. vida em sociedat!e.
exercício do Poder Exe~utivo do sou Estado,
Todos sabem que o cidadão, coronel Penunc:~ foi. jimais uccus:trlo como um homem çanha, de campos, homem muito rospcita.vel,
violento, ou ma.ndante de arbitrt11'icdudcs, so pao do illustre homem politico, o joven De·
procuro na calmtt e roflexilo tio espiri io tle putado Sr. Nilo Pe~anha., foi dcsaCittado nus
um escriptor publico dis-:imu!ar a gravidade runs de Campos e !'crido gravemente, pois
que o caracteriza, 1\anrlo·so 110 Jilcto po1• e;t:í. com o braço parti~o.
cumulo de euphcmismo a significaçüo do dos·
O SR. B. DE MmNDONÇ.\ SonmNno - Mas
forço. arlmittiurlo-s~ dPst'lt!'lll contr·a. a illus·
V.
Ex. garante que a politica é estranhll a
trc victimn. a injurin. de ~uppor-so quo ti
facto 1
este
ve,se ti<lo partici p:wão nas violcncilts q uo se
pretendo hav~rom armu1lo o braço do a.g·
0 SR. RAMIRO FIA RCl~LLOS- Nilo estou gagressor.
rautintlo, nem deixando do gaJ•antir; estou
Si ó po,•sivcl, "into ainrln mais, muito aprccitmdo o J'otcto que infel;zrneute V. Ex.
mtds isto do quo a. aggt•cs,;ão vinlent:t com vo1o Jovuutar aqui no Semlllo.
que J'<Ji sm·pi·ciwndido o honrado Senador 0 Slt. B. DE MllNDONÇA SOBRJNIIO lii um
np:trt.o.
pelo Rio tlc Jttnciro.
~llll[ltlO
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----------------------------O Sil. RAMIRO BAIWEr,tos-Si acaso V. Ex. natureza daquolla a que allutliu o mesmo

pudesse determinar uma manifestação col·
lectiva, officir~l. do Senado, eu teria o direito
de propor prll'<t o i Ilustre homem politico.
Deputado Nilo Per;anhr~, nosso collega ria
outt•a Casa do Cong-J'esso, um voto de sentimonto pelo attentado brutal de que foi victima seu pae, que sotrreu um ferimento mais
·
t
grave r1oque o 1\JI'lmen o que infelizmente recebeu o nosso collega.
E' preciso pôl' estas cousas no seu Jogar, e
dizol-as como são. Não tecm Jogar nhsolutamente estas manilestnções no seio do Senado; não são mais do que provo~ações ao
espírito de col'dialidnde e de paz qne deve
reinar entre os Senadores na época do difficuidados por que passa a Republica.
E' preciso, senhores, que nós, apesar de
termos uma missão politicn. partidnria no seio
do Senado, escolhamo• os Já.ctos que devam
constituir o assumpto do no>sos grandes debatos: uilo devemos oscolhot· esta~ cousas,
aliás de gravidado para o sentimento moral
do cada um, m~ts que nlio interessam, nlio
alfectam ovidentemen te a g-rande vir la rl~t Re·
publica. Ha factos e cousas muito m:tis im·
portantes a tratar.
Pedi :t palavra apenas paro. dizer que,
si o facto tivesse tornado rio morlo por que
foi proposto, igualmente pediria que se lançasse na acta um voto de sentimento pelo
ferimeilto do pae rio Sr. Dr. Nilo Peçanh~t.
Senhores, isto foi questão particular, liqni·
dada. de modo desastroso, eomo ~uizerom,mas
ó quest;io com quo o Senado não tem n:11la
que ver, a não sm• por meio da manifestação
que já foi feita pelo illusr.re Presidente da
Mesa, de que o Senado sentio. enormemente o
que aconteceu ao nosso illustre companheiro
pelo Estado do Rio rle Janch•o.
Fazer, porém, disto facto official, é fazer,
peço desculpo. ao meu illustrH collega pela
qua!ific:tção, é fazei' a politica pcq uem1. dentro
do Senarlo ; vamos evitar isto.
Pedi rt palavra :;ó pat·a manifestnr meus
sentimentos, sem de mo rio alg-um d iscor,Jar
da .u~a?imidudo rlo sentimento do Senado,
reJ,ttJvumente ao facto.
O s.-. Aquilino do AmaralSr. Pre,idontu, pedi :1 palavm para trat:tr
dn um outro assumpto, mas aproveito o ensojo rio ach:tl'·me na tribuna p;mt dn~l:trm•
quo estou om completo rle.<nccordo, não só
com a duvid:t IovatÜ!tdn pol:t Mos:t sobro o
requerimento do mou illustro collega, roprosont.ante do Al:tg-rias, como tarnbtÍm com
rts palavms proferidas pelo illnstro ropr•oson·
tanto rlo Rio GI'ILndo do Sul.
Do lhcto, St•. Prosirlcnto, nm rn!açiio ;'t Mns:t,
V. Ex. r1 isso o rJoclarou quo o Rogo irnnnto nilo
prohibc absolutltmonto as maui!u~tltçucs dn

Sr. Senador. Ora, ó principio de direito que,
quanrln n loi nilo prohibe, o facto ó permit·
tido. Si V. Ex. não encontrou no Regimento
um:~ 11ispo3ição contraria a este requerimento,
o dever• da Mesa ...
O SI~. Pw~siDE:-11'E-Peço Jic~nçn para interrornpct• o nobre Semulor. O que a Mesa
disse não foi que 0 llegiinento prohibia, foi
R ·
t
~
• · ·
. • .
que o. \ egi~·~n ~ nuo peumtt1a exp1essa
mente e cou ' dtlrerente.
OSR. AQUILINO no AMARAr,-V, Ex. sabe
~ue o Senado é uma corporação livre, iodependente e sobernna, que só tem o limite rle
sun.liberdade e rle sua Jhculdade dentro do
seu Regimento interno pai'a os actos aqui
praticados. Ora, si o Regimento não tem dis·
posiçiio alguma que coarcte esta liberdade,
que llle ponha limites, nós estamos no direito
de pedir uma manifestação de pezar pelo
triste :tcontecimento que hontom teve logar
nesta Capit:J.l.
Não ó um íhcto humano, um facto ardina·
l'io, como disse o Sr. Senador pelo Rio Grande
r! o Sul; é um facto extraordinario (apoiados),
é um fi1cto que revoltr., é um facto que in·
rligna a todos aquelles que teem a compre·
henslio rlo que é o direito, do que ó ores·
peito que cada um devo a si e aos outros.
Foi um~t falta da respeito para com um cido.dão illustre, membro da mais alta COI'PO·
ração deste paiz, o quo se prnticou ; foi um
attentado que póde ser qu~tlitlcado como
muito bem foi, de brutal, attentado que
devia merecer ostensivamente, publicamente,
a reprovação rlo Senado.
Isto não é acto de solidariedade politica
com o illustre Sr. Senarlot• Porciuncula; é
acto de solidariedade com elle como membro
desta corporação, e não podemos absolutamente ficar insensi veis e indilferentes, pois e
um lacto que revolta a toda a sociedade,
maxúnc :iq uelles que toem a honra de ver
cm seu seio um membro tiio emiuetlte como
o S1•. Porciuncula.
St•, Presidente, tem-se pedido aqui muitas
vezes quo se consigne nn. neta um voto de
pezar pela morte de um ou out1•o membro do
Congresso e . ..
UM Srt. SENADOR-Até pela morte de quem
nii.o ó membro do Congresso.
O SR. AQUILINO DO A~IAR.u,- ... e não vejo
a diJTeronçr1 que existe cnt1·e a morto e o feri·
monto, prinCip:tlmcnte nas circumstancias em
q uo (;Ji praticndo na pesso:t do Sr. Dr. Porciuncul:t. O líwto ó completmnento irlentico, e
si um rlos frwtos ó mais gt•avo do que outro,
t:tlvrz sej:t este do l'erimonto,porque parn, um
cidadão honr11dO trtl vez :;oj:t prolerivel a morte
a tllll forimen to assim, maximc d11da a cir-
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cumstancia. aggra vante de trazer elle de
braço sua Exma. senhora..
W, portanto, contra o procedimento da
M;sa que reclamo; desde que o Regimento
nao prohibe um facto, elle ó permittido.
O SR. PRl!SimmrE- O procedimento do.
Mesa .iii foi apoiado pelo Senado.
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gresso que hou ve vozes que se levantaram
não só contra o procedimento daq uelle que
atacou um Senador da Republica, como
contr·a a Mesa.
Vou tratar do assumpto que me trouxe á
tribuna.
Sr. Presidente, niio ha muito tempo o
0 SR • AQUILINO DO AMARAL- A 'MCS!L honrado Sr. Senador pelo P:waná, ljUando
devia acceitar o requerimento, e quando por foi aposentlldo o illustre cidadão membro do
ventura entendesse que niio podia fnzel·o Supremo Tribunal de .lllstiça, o Sr. Dr. José
por si, devia apellar para o Senado. E' per· Hygino Duarte Pe1~eira, fez um requerimento
feitamente correcto o procedimento de se de informações ao Governo sobre esta apo.
manifestar o voto de pezar e de se nomear sentarloria; e para justificar esse requeriuma Com missão pnra. visitar o Sr. Senador; mento, empregou um:t linguag-em vehemene tanto é justo e razoavel que a propr•ia te, severa, q uo cu reputo absolutamente inMesa se propoz a praticar este acto, a ser justa, não só em relação ao Presidente da
esta Commissão de que fallou o nobre re- 'Repub!icll, como em relação ao illustre apopresentante por Alagõas.
sentado.
Niio disse uma pala VI'a de opposição ao re0 Sa. PRESIDENTE-A mesa jÍI rlecidiu
sobre o nssumpto com annuencia do nobt•e querimento do nobre Senador, nnquella accuSenador que levantou a qnestilo. V. Ex. sa~ilo, porque esperava propositalmente que
oTribunal de Contas-que era quem tinha de
não pócle fallar sol.Jre o vencido.
0 SR. AQUILINO DO AMARAL-Isto e pro· proferir a sua u !ti ma palavra sol.Jre u legadn.q uelle acto-a proferisse, como de
testo que levanto. tanto mais quanto a mesa !ida·le
lítcto
n
proferiu hontem, como consta do lJinilo tinha precedentes em que se firmasse.
ario Of!icial, para YÍI' cntiio levantar o meu
O SR. PRESIDENn-E a Mesa declarou protesto, tfi.o sómente por amot• ájusciça, que
que não hn via precedente.
é a unica for!}a impulsara. da acçi:to e da pa0 SR. AQUILINO DO AMARAL-Sr. Presi· lavrll daquo!les que, como eu, sem estarem
dente, deixo de parte este incidente rleplo- ligados a partidoalgum, maxime nas circumravel sob todos o~ pontos rle vista, deplo· sta.ncias quasi anarcbícas que assobe1•bam o
ravel por ter sido a1fronta feita a um membro nt•sso paiz, só teem por fim mostrar que não
não estiio absolutamente ao
de~ta Casa, depJoraveJ po• encontrar no seio conrordam,
do Senarlo.um Senador que dissese que foi lado daquelles que, por um espírito puum f1wto natural e humano, e Jledir por ramente partídario, levantam accusações
paridade de razão que se consignasse um que f!c,am consignadas nos Annacs elo Convoto de pe~ar pelos ferimentos do po.e do gresso e que, entretanto, nenhuma razão
toem de ser.
Sr. Dr. Nilo Peçanha.
Disse que escollli justamente esta occasião,
O pae do Dr. Nilo Peçanha não está t'eYes· porque o Tribunal de Contas proferiu hontem
tido do caracter altamente otncin I e elevado
ultima palavra.
rle que estão os Senarloi•es rla Republica e a sua
O
nobre
SeniLdor p~Io Paranil, quando fez
Deputados ao Con~resso (opoiados). Si o o seu requerimento.
cUsse que aquella. apoSr. Dr. Nilo Peçanha tivesse sido afJ'rontado sentadoria era um acto
altamente ille:;:al. por
offendi,lo physicamente, eu pedirirt que se isso que o Dr. José Hygíno
Duarte Pereira,
consignasse um voto r! e pemr; mas o p;w do como membt·o do Supremo Tribunal
Federal,
Sr. Dr. Nilo Prçauha nii.o tem cat•actm• sr) prht invalirlml potlia ser aposontarlo.
otncial. não havendo, por comequencia pari- Sobre oste ponto l'ez o nobre Senador largas
dado alguma entro o fnct.o que se dou com considera,,ões, aliás muito justas, mas quo
o nosso cnlleg-a e o tacto apontado pE>lo não
tinham absolutamente npplicação ao
Sr. Senador pelo Rio Grande do Sul.
caso, como o demom;tra a sentença do illustre
Deixo ele parte este incidente deplorave!, Tribunal de Contas.
tanto mais quanto po!a primeira vez vejo a Quando vieram ns informações pedidas pele>
N,Ies:t rio Senado oppur·so a que seja con- nobre Senador, S. Ex. voltando ú. tribuna,
signado nn. acta um voto de pezar por um abanctonon a qucstiio cl:t invalidez, porque
ussumpto tão gra.Ye como este, e ninrla muis reconheceu pelos tlocumontos então remetquo ponha em duvida si o Scnnrlo deve tidos pelo Presidente ri;1 llepub!ica, que rertl·
nomear Commissiio IJU!'[J, ir visita1• o iilustre mente o D1•. ,Josú Hygíno IJUIII'te Pm•ei1·a nilo
doente.
e,;tava um condições, p~Ju sou estado de
Fiz estr~s considerações tiio somente com o ~u ude, elo continuar :~ Jll'est:~r serviços como
fim de ficar consi gnndo nos Annacs do Con- membros uo Supre1no T!'iuuu(),l Federal;
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Entíio, o nobre Senado!', abandonando osso' ~erviço como juiz 'seccional em Pernambuco
terreno, tJ'atou do outro prnto, relativo iL e como membro do Supremo Tribunal Fe·
coutu.gem do tempo de serviço, acto esse que tler.d.
o nobre Senador \'Orberon vehementornrnte,
Aquelle illustr" cida•líio tinha cinco nnnos
com toda a severidade. alfirmando ao Senad11 de serviço como juiz seccional, outros cinco
que para o Dr. Jose Hygino Duarte Pereim n.nnos como wembro do Supremo Tribunal
havia sirlo coutado tempo que poP lei não FederaL e doze annos como membro do malhe podi11 ser cunt11do.
gisterio.
.
Gracejando. mesmo o nobre Senador rle- Ora, a lei das 11posentadorias declara posiclarou que, si por ventura fosse ronovndo o tivn.monte que para o cCimputo <lo tempo,
seu mandato, níio hesitaria em pedir· a sua na aposentadoria, deve sm• attendido não só
aposentadoria, porque jú. eslava rlado o o serviço que o individuo pre~tou, quando se
exemplo, jiL estr<va estabele~itlo o precedc11te apo,cnton, como tamutem aquel!e que fosse
de que um Senador ou Deputado póde inteir"mente semelhante ou tivesse mesmo
contar, para a sua aposentadoria, o tempo a!g-um[L semelhança.
de mrviço des,a natureza.
O nobre Senador pelo Paranit, poróm, esOr·a. Sr. Presidente, o nobre Senador pelo tranhou que o Sr. Presidente da Republica
Paraná toi oltnmento injusto ; não f,Ji ra· achas>r' semellwnça entre o serviço do ma·
zoavel. quer cm relação no Presidente da gisterio e o serviço de magistrado.
Republica, quer em relação ao Dr .•José Hr· Eu poàeJ•ia perguntar a S. Ex. em que
gino Duarte Pereira.
acha o nobre Senador dis~rmelhan~a ontre
Em relação no Presidente da Republica, e,~es dois >crviços. O lente de direito ensina
não venho aqui defendei-o. porque o. acto de o que ó direito e o morlo de applicar a lei ; o
~- Ex. está no Diario O(ficial, e por st mesmo mngistrado applica a lei. Portanto, si lHL ai·
e justifica plenumentn.
gum& coum perfeitamente semelhante ejusO meu desejo ti tão sómcnto aventurar ta menTe o sm•viço que se presta, como maol.lgumas considerações em favor rlaquc,l!e git-ti'!ldo, e o Sel'viço que se presta como
Ilustre amigo, cidacão digno de todo ore- membro do mngisterio nas escolas supcriores.
:pelto e consideração por muito~ wotivos.
O Sn. PIRES FERREIRA-Apoiatlo, é muito Dnda essa semelhança que, alias, o Tribu·
usto isso.
nal de Contas já declarou que realmente
existe, c, portanto, sobre es>e ponto nada
O Sn. AQUILINO Do AMARAI• - Tem pre- mais temos a accroocentar, nada mais pode·
ta do relovantissimos servi<;os ao seu pn.iz, remos dizer, a quo fica reduzida a accusa~ão
orno membro muito illustre tio mngisterio, que o nobre Senador pelo Paraná fez no Dr.
a Faculrla<lo de Direito rle Pemambuco, .José Hygino Duarte Pereira. e ao Presi<1onte
orno membro do Senado, e finalmente cor11o da Hepubliea? Ct•eio que fica absolutamente
1embro do Supremo Tribunal Federal.
reduzidtL a zero, a nada.
Para que fique consignada ncs ,1moraes O nobre Senador pelo ParnniL estavrt cer·
defesa no lado da accus;Lç:ão, ó que me tamente mal informado, quanrlo trouxe se~enturei a estas ligeiras considr•rações, demelhante nccusaGÜO ao Senado, apresentando
~ando quo ne!les fique igualmente cono seu requerimento de informações sobre
gnado o seguinte:
aquella a.posentadoria.
1', que o Tribunal do Contas, tornando
A invall<1ez não e um facto absoluto; e de
nhecimento da questíio, d~clnrou positiva· natureza p~orfeitnmente relativa.
ente, como consta rlo Diario Of{icial de
O Dr. José Hygino Duarte Pereira parece,
mtem, que a aposcntt1rloria ó, sob todos os pelo seu aspecto, ser um homem são, o ainda
·ntos de vista, legal, JlOI' isso que u. in- em todo o vigor da idade. Mas V. Ex., Sr.
Jidez foi plenamente provada, cm virtw1o Presidente, que ó protissioual, sabe pm·leiattestaçiio remottida ao Ministro da. .lus- tamente que muitas vezes um inuividuo
:a pela Directoria Geral de Sn.udc Publicl1. pó<le sm• invalido pura um serviço e valido
•r esta attesta~iio, ficou reconhecida a in· pu r; I ou tr•o.
lidcz completa do Dr. Jose Hyg·ino Duarte
E' assim quo o D1• ..Tosé Hygino Duarte
Pereira toi declarado incapaz de prestar serreira ·
~o, q uà o Tribunal de Contas tlocl3rou legal viço no Supromo Tribunal Federal, justa·
:ontagom <lo tempo, como tal l'oi fcitn, pn.ra mente porque G serviço nlli é obrigatorio;
abonar no Dr. José Hyginu Dmu·te Pc- us sessues >ão em di:L~ marcados, o estudo
~tlli nii.o illivre. Um mombJ•o rlnquelle tribur•a lH:OOO$annuaos.
~a cont:~gem d,Jsse tempo liJi compr·ehcn- nu.l, quo recube untos o t(•lJl tio estudar ma·
o, não só o t.ompo quo ll!le :;tn·viu no ma.- t.ol'ias irnportuntc;;, ó obrigndo a dar o 'eu
tcrio, como lento da Faculrl:~,ln tlo IJiroito parecer o o ~eu voto na pri moirn oC~sfio sePernambuco, como tarnuelll o tempo de guinte. Além disso, o scrvi~:o oaccumuluclo
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em um fUro importante, como
o rlestn.
E nestas conrliçôes, sem paixões, isento
Capital. e em relação áquelle tribunal, que completamente do fJ ualquer sentimr!nto que
conhece de processos vintlos de torlos os Es- não ,eja muito digno, que venho a tribuna.
tarias.
para qne liquo consignada, ao lado das
A accumula~iio de serviço, pai~. e enm•rne; accus:tções que o nob1•e Senador aqui lee para a saude dep!iupomda do Dr. Jose Hy- vantou contm o Sr. Dr, José Hygino Duarte
gino era impossivel a sua continua~iio na- Pereira, a defesa, embora pallida e ligeira,
quelle tribunal.
·
que eu far;o a respeito do seu procediEntretanto, o Dr. Jose Hygino Dua.rte Pe· mento.
reira não esta gozando de uma inactividade
UM SR, SENADOR -'- Completa,
tolgada. S. Ex. propõe-se a prestar ainda
serviços relevanti>sirnos a. seu p:ti7., corno
0 SR. AQUILINO DO AMARAL- S. Ex. está,
unico commissario do governo de P:lmarn- de accoi·do com a sentença elo Tribunal do
buco pa.ra estudar na Hollanda o inicio da Contus, aposentado muito legalmente, não só
nossa historia.
em rolaçiio á invalidez, como em relação
S. Hx. dirigiu--se úquolle paiz e teve a á contagem do seu tempo de serviço ; o
felicidade de conseguir documentos impor- total que lhe i'oi apurado é perfeitamente
tantissimos em grande numero ; taes como a. legal.
~orrespondencia trocaria entre a junta goverElle conta 24 annos de serviço.e tantos não
z:ativa (pol'que a Hollanda, no tempo dns eram
porque lhe bastavam 20 annos.
colonias, governava este paiz por meio de Nestesprecisos,
24
annos
está computada. não o tempo
juntas), e o governo da Hollnndn..
em que elle serviu corno Deputado e Senador,
Esta troca de cartas e o!ficios. conseguiu como quiz fazer crer o illiistre Senador, mas
S. Ex. adquirir, com uma Jehcidade enorme. unicamente o tempo em que serviu como juiz
<• trata agora de fuzer o. trarlucçiio; o que
em Pernambuco,como membrodo Sutrara um gr·anrle auxilio, niio só á historia do Sfccionnl
premo Trzbunal de Justiça, e corno promotor
Hrazil, como particularmente ao seu Es- em uma da~ antigas provincias. Contados
tado.
todos estes tempos, S. Ex. tem 24 annos de
Portanto, o Dr. José Hygino nílo vne gozar serviço ; e nesta conformidade lhe frJi marde uma inact.ividade folgada ; vae uindo. cado o ordenarlo correspondente de 18:000$
prestar serviço relevantissimo ao seu paiz. por anno, de accordo com o. lei n. 363, de 6
Fique, pois, consignado que, tomnndo a
janeiro de 1896,rnuito clara a respeito e ci·
resolução de fazer• esto.s JigPiras considerações de
tad~ pelo Tribunal de Contas.
em relação às accusações feitas pelo nobre
Proferirlo. a ultima palavra sobre este in'
Senador pelo Parana, não venho á tribuna
cidente
pelo Tribunal de Contas, eu creio que
levado pelo pr•urido de Jazer a defesa do Gonobre
Senador pelo Paraná se convencerá
o
verno.
Ja disse que a unica norma de conducta, de quo realmente andou excessivamente de·
o. unica. torço. impulsara rlr1 minha acção e pressa, não pensou bem ou talvez fosse mal
palavra no Senado, e a justiç:t. Orn, a justiçn. infm·mado quo.ndo aqui trouxe as consideramanda-me que reclame contra a vehemenciu, ções que fez a respeito daquella aposentadocontra a severidade das accus:tçües levan- rio..
tadas contra tão illustre o honrado cidadão O Sr. Dr. José Hygino, quando juntou a
eomo oo D:·. José Hygino, cligno, por torlos certidão de que havia sido Beno.dor o Depuos motivos, do nosso acatn.mento.
tado, não quiz com isso quo se lhe contassem
os
tempos r! estas funcçües, mas simplesmente
0 SR, MoltAES BAIWOS - Apoiado; é
verrlo.deiro omnmonto de todas as corpo- quiz provar que S. Ex., que desde a sua mocida<le se ent.regou a trabalhos multo imporrações em que tem ser vido.
tantes, e muito importantes tem sidJ os serO Srt. Pmr~s FEtmEmA- Muito bem.
viços que tom prestado. no seu p11iz, tinha,
0 Srt. AQUILINO no AMARAL- Não pre- rtlórn do outros serviços, os prestados como retendo, Sr. Presitleute, tomar aqui a clc(o~a pJ•csontante do. nu~iio ; e nestas conrliçücs
de quom quer fJUC s~ja, 11 nfio ser qmtnclo queria fazer valer mais os seus serviços ;
estimulado po1· um sentimento proprio; n~o queria provar mais ao Sr. Presitlonto da Retenho o pruriria da úclesa do Gol'erno: niio publica que, além do tempo em f]Ue servira.
sou seu amif(o inr·ondicionn.l, nem ROU ~en como juiz seccional, magistrado o promotor,
adversaria syst.cmaticu; esr.nrei ao lar.lo do tinl111 outros serviços ; o que nfi.o em., porSr. Pruriente tlo Morõ'.CS tod«s us vozes C] uo tanto, um cirladiio inutil, quo perdia o sou
os sou3 ao:toH mo po.J·~corom linns, o csta.rui tempo, mas um g1•ando tmhalhnclor, e que
cont.ru. S. Ex. todas us vozes que os seus continuava rt trttbalhrn• nos servir.•os a C]UO se
netos mo paroeol'Cm reprov:tVois; sou com- propunha, como acabei do Jilzot' vm· ao Se·
nttdo,
pletamente itulopomlon te nest~ tribuna.
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o §r. Ran1il·o BaJ•cenos-Niio desta corporuciio ·e por sel-o, ou por ter o
p!·ctendia voltar à tribuna e só o fnço devirlo ú. individu • querido tornar um:t vingança pelo
accusaçiio, quasi pe,8oal,quo nm foi feita pelo exer·cicio de sua alta i'uncçiio, como Jazendo
pttrte dest:1 cOI'POl'açiio politica, muito bem;
i!lustre Senador por· Matto·Grosso.
Disse que o fncto, que todos nós lamenta· entiio era o caso da curpoJ•açiio defender o
vamos, era um facto perfeitnmente humnno. seu p:tr, quetinlla sido victimado pelo des·
0 SR. AQ"CILINO DO AMARAL- Humanos SÜ:O empenho de suas funcç•ões.
O fitcto nii.o entende alJsolntamente com o
todos os crimes que por· u.hi se commettcm.
Senado; o facto, quando muito, pot1er:i. ter
O SR. RA~mw BAJlCELT.OS- Isto chocou o J'Oiaçiio com um:t {'racçiio politica d.o Sen:ulo,
espírito justo ào illustrc Senar1or, que apre- que se julga o!fcndida no ospirito de parti·
sentou-se na tribuna corno um homem com- darismo. Ueu·se um:1 questiio fól'U das nospletamente independente, livro de qunlquur· sas attrihuições, foi uma questiio eleitoral.
compromisso partidario, e que aqui se acha Nem se tmtava do umn eleir;ií.o senatorütl';
po1· graça do sou n.nico merito, st•m o aux!lio era cleiçilo lXLI'a Presidente de um .Estndo.
de ninouem, possuvlor dr; eleitorado espee~:tl,
Nesta~ condições, a r1ue vem csm manileso rJlra(nfio pertence a partido algum, o, ptll'· tnçiio, si nü.u er·a uma distincçü:o especial,
t:mto, o unico talve~ de entre nós quo pussa de c:tr:lcter· partidario 1 Não s0 tratava do
dizer da tribuna achar-se aqui livre e indo· Senador, note-se bem, porque nesse caso teria
pendente de qualquer compromisso politico. raziio o illustre representante de Matto0 SR. AQUII~!N-0 DO AMARAL- Fallei por Gros'o : a corporação tinha de resentir-se
igualmente dessa olfensn, e clla a devia tomar
mim ; os outros faliam por si.
como
n. si feita.
SR. RA~IIlW BAIWRLLOS- Sr. PJ•esidentc,
Mas
ninguern ainda articulou cousa alguma
quando disse ser• o facto perJeitnrnento huque
se pudesse tom~r a olfensa hontern
para
!llttno, qui~ significar que um ftlho se m:lgoou, se reseutíu de um attentarlo dir•igido praticada na pessoa do nosso illustr•e collega,
contra a seu pai, c attribui-lhe a respons:1· como um:t o!Tensn. dirigida ao Senado ; lbi
bilidado bem ou mal (nii,o posso tlizer nada feita ao Sr·. Dr. Porciuncula, como cidadüo,
sobre o facto, pois delle niio estou inibi'· como membro do um p;Ll'tido, por um u.d \'ermado) a um politico, seu adversaria dentro sario do seu mesmo Estado. Este é o facto.
do Estt1do do Rio de .JaneiJ'O.
0 S!~. AQUILINO DO AMARAL dá Um aparte.
Do modo algum o cidadão autor do (Ltten·
0 SR. RA~IIRO BARCELLOS-Niio ha divisiio
tado atacou o Sen(Lr!or pelo Rio de .Janeiro impos:;ivel de pessoas. Si V. Ex:. quer trazer
(note-se bom-o Senador pelo Rio de Janeiro) pam o Senado a sua doutrina como verdapor• actos, por palavras ou por opiniões ex· deira, entiio nós teremos aqui todos os dias
penllitlas na tribuna no Senado ou pelo f,wto motivos para lançar na acta votos de pezn.r
1e sor Senarlor•; atacou-o pelo facto de ser ou de felicitações, e para mandar commissões
>dversarío politico, a quem attribuia ma· a todos os membros do Sena.do. Supponha
wjos roprovaveis, que tleram em resultatlo que V. Ex. baptisava amanhii um fililo; eu,
-, ferimento tle seu pai. Tentou tomar dos· amigo o apreciador dos dotes não vulgares de
'orço:
·v. Ex., propunha que o Senado lança;se na
Foi nes~e sentido que me mnnifostei, di- acta um voto de contentamento e mandasse
.endo quo isso er•a um facto perfeitamente urna com missão cum primentnr a V. Ex. por
mm:mo, o disto ainda mo acho convencido, esse p1•azeroso acontecimento.
onvencidissimo.
.Agora, o reparo que causou a S. Ex. a 0 Sn. AQUILINO DO AllfARAL-Niio ha pari·
tlta desse tlovm•, que elle julga pertencer ao dado alguma cn tre os dois casos.
enado, de mandar immetliatamente niio só O Srt. RA,nr:o BAncr~tr.os- Quem tem o
wrar na acta um voto do pczaT', como cn- direito de mandar votos de pezar, tem o diiar uma commis~iio, denota apenas um erro reito de endcrc~ar votos de felicitaçü:o. Sim ;
e npreciaçiio de S. Ex.
isto ó pcrtoitamente Jogico.
0 Sr:. ]3, Dlil MENDONÇA SOBIUNIIO-EI'l'O,
Eis pOl'rluo disso quo julgava não poder o
iio.
Senntlo ~allir ahsolutumente dessas fór•mulos
0 SR. ltAMIRO BARCgLLOS-El'l'O do apl'O· do que todos usamos: na hora do oxpedicnto,
nçito, porquanto S. Ex ..iulg:t ter sido ofl'cn- sendo-nos conceclicla n po.lavru, lamentarmos
o liwto <l ficar tL questão nesso pu. Trazer
do o Senador como Senador.
pum os A11111rcs do Senado, ptt!':t as suas
O Sn.. AQuJW'IO no A~IARAL-0 orro de actas, o ainda pnra a historia politica tlo
Jrocittç•iio ó do V. Ex.
Bru~il, um \'oto e~pecial do Senado, relutiva0 Si~. RAMIIW BAHCgLLOS-Eslo crn. O CILSO: monto a um 1il.cto particulal', que não so dou
JiJ~se oJfenrlitlo u Senado!', sendo membro entro um eithuli\o o Ulll Senador, peJo fucto
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de ser esto Senador, niio acho i regular; e
tenho o habito de dizer estas cousas com franqueza.
Note-se que, quanto á pesso:1 do illustre
Scnndor otr.mdirlo, niio tenho, mm.mo politicamente fallando, siniio muita ::;rnttdão pelos
serviços prestados ao meu E.•tado, a.intlo. hn.
pouco tempo corno representnnto tlo nosso paiz
em Montevidóo. (Apoiados). Já ve o nobre representante de Matto-Grosso, não hade minha
parte rnú. vontade, nom cousa nlguma contra
o nosso i Ilustre collega; pelo contrario, como
representante rlo Rio Grtmde, só tenho gratidão pal'a com S. Ex. pelo modo leal e correcto pelo qual procedeu como nosso Ministr·o
em Montevidéo, auxiliando-n.•~ ctlicazmente
na repressão d:1 mvolt<t do meu E,;! ado. E'
para mo,tra.r a S. Ex., o quanto eswu fall<~ndo com a lealdade ctm que costumo procedei'.
Quanto ao' outro cidar1iio, o SI'. Nilo Per;n.nh:l, o Rio Grnnde lhe deve igualmente muitos serviços pol itieos, porque na époc:1 em
que aqui contra nós, os rio-grandenses, e
contra o R.io Grande. se tinha levantado a
opiniiio toda por causa das suas questões pelicas, foi a unica voz que na Gamara dos
Srs. Deputatlos se levantou a nosso 1\1V01·.
Sou igualmente grato no Sr. Nilo Peçanha.
E~r.ão ambos em pé de igualdade; porque como
politico, sim, mas como Senador· não posso
acceitar estas prn.r.icas, quo acho ttbsolutamente descabidas. o neste ponto estou com o
sentimento da maioria da Casn.. O Senado
não tem do occup:tr-so destas questões particulares, porque elle niio foi otfcndido como
Senador, o foi como p:tr~idario de lutas politicas no seu Estado. Precisava dar osta explicaçiio ao Senado, porq uo não tenho a bsoJutamente do estar aqui me apresentttndo
como homem de máus bafes ou duros sentimentos; sinto igualmente como o Senado o
que occorreu, mas niío julgo quo soja isto
motivo p:mt uma manifestaçiio de pezar ou
para um voto consignado na acta.
Agom, tomo a !tberd:J.de (]e fazer algumas
considerações relativas li segunda purte do
discurso do nobre Sanador por Matto-Grosso.
S. Ex. julgu compl\ltamentc injustas, re·
duzidas a zót•o, nada vulerulo, :1s obsorvar;ücs
feitus pelo honrado Senador pelo Paraná, re·
lati vamento â aposentadoria do Sr ..Tose Hygino, do membro do Supremo Tribunal Federal, com os vencimentos correspondontos a
vinte e tmJtos annos de set•viço.
o SR. B. nm MI~NDONÇA SOD!liNI!O-lsto e oxplica~:íio possoal 'I
0 Slt. RM!!!W BAHCET,T.OS - .Tit terminei a
explicaçlio pe,soal, agora aproveito-mo do
estar na tribuna para tratar do outro assumpto.
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O SR. B. DE MEXDONÇA SoBRIN!Io- Lembro
a V. Ex. o Regimento.
O St:. !Liunw llAitCI~r,Los - Si 'T. Ex. não
mo permitl.o e citar-mo o arti~o do Re"imtnto. que me impede de tallur, sentarme-hei.
O Srt. B. nE Mr;::o;noNçA SomnNuo - Estó.
f'óra da or11em.
0 Sn. JC,mmo BAJ:CELLOs-Ent:i.o lhe dou
o _tempo neceosario pttl'a reclamar da ~resa.
C1te o III'ttgo do Regimento o c:tlar-me-hei.
O Stt. AQUH.INo DO Au.u:AL-V. Ex. está
disculimio na lluru do expediente.
0 SI:. R,urmo BAI<CELLos-Mas Y. Ex. niio
tli:;cutiu Lambem ttlllJO~t:nt<tcluria do Sr· ..Jo~e
Hygino?
0 Sr:. AQUILINO DO AMAltAL - V, Ex, jtt
f<1liou uma vez, não pude Jllllar duas nesta
questiio; é coutrtt o Regimento.
O Sn. lLDIJJW BMWELLos - Fallo pela pl'imolm vez sobre a aposentadoria do Sr. José
Hygino.
Deprehemlo da;; p!'O]ll'ias palavras tlo illust~t' ::;euad~r não ~CJ' sido assim pulverisadas,
ttLo retluzrdas o, zet•o, a observação do honrado
Senador pelo Pamnú., relll.tivamente á aposent:tdori:t do Sr. José Hygino.
Diz S. Ex.: ao Sr•. Josó Hygino foi contat!o
o tempo do soguiute modo: cinco annos de
juiz substituto, embora me conste que fossem
tres anuos apenas, incompleto~. mas concedo
fossem cinco annos; foi rlepois de cinco annos
nwmbro do Supremo Tribunal Federal, são !O
P.nnos; ~. Ex. occupou durante 12 annos o
log11r de lente da Faculdade de Direito do
Recife, não lente etfectivo, e foi-lho contado
o tempo alheio ao serviço do magisterío.
O SR . .AQUILINO DO A~IARAL-Descontaram
lho to1lus ns licenças. Lein-se o Dia1·io OfficiaZ
e os documentos que llCompanham :1 informaç•iío.
0 Stt. RA~llr.D BARCELLOS-Dependo da bô<t
vontade com que se fazem as cousas.
O Sr. José Hygino, porém, para tomar assento no Congresso Constil;uinte, niío prccistwa licença de quem quer que fosso; era
membro do Congresso e veiu em tempo opportuno exercei' as respectivns ftmcçücs, que
aliás si:io remuneradas durante o exercicio.
Assim, pois, S. Ex., quando se achou no
seio d:~ Constituinte, como Senm\or, não exerci:~ o lagar na Academi:1 do Recite.
o Slt. AQUIL!NO 110 A~fAI:.Af,- Mas lho roi
t!escontado esso tempo.
0 Slt. RAMlltO llAitCEI,WS-Enlão o funcciO·
nario tLposentado não tom 24 annos tle serviço.
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OSn.. AQUILINO no Ai>IARAL-Como affirma. plct:mtm o tempo, seria igual :\.do Sr. Dr.
,José I-lygino. Do contrario não haveria jusisto?
0 SI~. R.I.M!IW BA!tCELT.Os-Pcla idarle. Elle liça.
Si o tmbalho do Sr. Dr ..José Hygino mo·
não porlia sei' lente com 17 ou 18 annos. Pot·- reco
p:ua a :tposent,ndoria 18:000$, por quo
tanto, não ll!e tendo sido cont.:1.do esse tempo. nlio merecerá
recompenso. n dos cidudlio:>
seguramente não teve S. Ex. 24 annoi! de que encaneccmigual
na
ardua profissão do muserviço.
gistorio.Port:tnto, é um favor-muito especial.
0 SR, VICENTE MACIIADO- Este tempo SÓ
O nobre Senn.dor por Matto Gr·osso entende
devia. ser contado pela metacle.
que pelo facto rlo, em uma escola de direito só
0 Sr. RAMIRO BARÓELLOS- Som duvitla, se ensínur o direito, e em um tribunul judiConseguintemente a questão é esta: contou- citl!'io apenas applicnl-o, ser muito just:t n
se como exer·cicio tla cadeira o tempo em q uc :o.po;entadorin. concedida e que, port.n.nto, não
o Sr, José I-Iygino exe1·ceu o cargo de Se· incidiu em erro o Tribunal de Contas.
Pois o,t~ errou e oTribunal deContas,assim
nador, (Apoiados, ntío apoiados e ap<l1'tes. i
penso,
póde limpar as mãos ít parede, pois
Agora, Sr. Presidente examinemos a questão de paridade de emprego, assnmpto prin- destu arte não n.d voga os interesses do 'l'hesouro.
cipai para o caso.
S Ex. acht u perfeita semelhança entre o Tenho dito.
exercicio do magisterio e o da magistrn.tura,
'!) §r. :u. de lMlend•f)nça !i!iomas ao termin!Lr o seu discurso encarregou·
hn·~rnh.o (peta ordmn) - Sr. Pre~idcnte, V.
se de demonstrar o contrario.
Disse o honrado Senarlor: o Sr. Dr ..José Ex. e o Sena1lo prestaram sem duvida a deHygino pat•ece um homen valirlo; entretanto, vida attonção ás questões ho.ie suscitadas e
a sua saude não púdc supportar o peso do ventilarias na hora do expediente.
Creio ser oppot·tuno perguntttr a V. Ex. si
serviço do Supremo Tribunal de Justiça,
onde não ha libercl:ule para o trabalho, onde ncst11 Cn.sa. ha dous Regimentos, si ha dons
se é forçado a estar a l!oras determinadas, pesos e duas medillas- um para mim e outro
onde vão ter torlas M questões forenses que p:1ra os nobres Senado:·es?
occorrem dos Estados.
V. Ex. lm de recordar-se que, nn. sessão
Analysemos agot•a a paridade entre o ser· de sn.bbado, qu:tudo eu orava na hora do exviço da magistratu1·a e o do magisterio.
pelliente, a respeito d;~. aposentadoria illegal
O Sr. José Hygino teve de dar duas ou dos m. ,gistrados do antigo regimen fui acretres lições por semana, o cada uma tlellas mente censurado pelo nobre 8enadot• pelo Rio
pelo espaço de uma hora.
1;rande do Sul,pot• haver conclnido em secco,
As licções eram de uma hora pelo regula- isto ti, por não tet• ttpresonto.do pi·ojecto, iumento da Faculllade. S. Ex. tinha então li· dicaçã.o ou requcrimonto.
borda de plena, garantida poln. l'.!i, para adO honmdo SenadO!', o! vi dado da gravo
vogar, ser industrial, etc. s. Ex. podia censut·a que mo ir1·ogou por haver eu conempregar sua actividade como entendesse, cluido em secco,pedio hoje :1 pal:wra na hor:t
corno mombro do Supremo Tl'ibunul tkou do oxpedionto e, da mesm:> ft.irrn11, concluiu
adstricto a um cargo que lhe vedava o exor- em secco, dando ens~jo a que venh11 intm•porcicio de qualquer outra profissão, a não &e r a lhe a mesma accusação.
maJ:;istrat UNI,
Niio foi só, Sr. PJ·esidcnte, o honrado Se·
Ve,iamos agora como a inflividuo que tem nado r· pelo Rio Grande do Sul,que H11lou du:1s
a sua actividade presa a cst.e tmba.lho pótle \'czes cm secco, fizeram-no aindtt outros : o
applicar-se a serviços identicos, tendo a mes- nobre Senador pelo Rio de .Janeiro, trazendo
ma remmJera~'ão, q uanrlo o sm•viço do ma- ao conhecimento do Senado a aggrossiío snrgisterio é muito mais penoso.
!i•ida hontem pelo Sr. Dr. Porciuucul:t, e o
Eisa unica semelhttnc.nt.
nobre Senador por 1Iatto Grosso que so occuMas, será. esta a semelhança exig-itln. pO!' puu uão só 1lo mesmo assumpt.n como tia apolei, pam a contn.gem do tempo no do sm•vi • sont.:uloJ·i:t do Sr. Dr ••Jose Hygino.
~'os para a :tposonttuloria? Não pt',do ser, pot··
Ora. St•. P1·esidente, r.u que fui nlvo do tão
que tl aposentai.lori:t é a J'omuueraçü.o, pótlo gJ'i1 r c accusuçfio na sessão t!e >abbado, PI'C·
dizer-se 1\o trab~lho, relativo ao me,;mo tra- ten·lon,lo-so quo qneria invm·tcr totla.,; tts
JlO!'IlliL~ o pmticas 1lesta Cnsn, QUII queria
l.ndho.
Om, como compu•ni' o trnbalho fi1tig:wto inft•Jng-ir o ltogimunt,o nii.o devo gnat·dar
do Sr. DI'..losó Hygino como ministro tio Su· sikncio hoje HoiJrc o q tw so pas,:l. nctun.l·
premo 'l'ribmml co·m o elo Inesmo n:t qua.li- tnLIIJ t.o no Sen:ulo.
E' meu ucvor ftt~LH' igual :tccuoaç~.o :w.; nodnde do tonto da Jlwuldatlc 1lo ReciJ\l 'I
Isto apcn:ts denot:t hoa vonlmlo, g si assi111 l.H•es Sonatlot•es que Sll Iovantitl'lllll contl'a
não lasse"· :tposentatloi'i11 dos fJIIO niío c•Jill· JlliiU.
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Msim, Sr. Pre>id•'nte, da mesma maneira agora comecei a estudar, 1lepois das accusa.que ouvi ler aqui no Senado o. art. 64 d'o ções qno solrl•i, por parte do honrado Senador•
ltegimtHJto, :·at·a poupar a v. Ex. esse tra- pelo Rio Graüdo rio S\11, que tenho escolhido
balllo, peço iicélJÇa pi11'11 ler pot• minha vez o p:.m meu mestre nest:ts matet·ias.
mesmo :trti~;o ao Sr .Senn.rlor pelo Rio Gmnrlo
Tenho concluído.
·
do Sul, cuja nnsoncín. de'ploro, e aos ·outros
collegas que tambern terminaram ~m secco.
ho'nl'Bilo se0 Sl·. Pr.esic:i:eát:n.-·o
O a.rt. 64 do Regimento diz:
~
nadar, quando citou o itrt. 6·1 do Regimento,
«Approvac1a :t actn, seguir·Se·ha a leitura applicarulo·o a Uln:l. àiscus~iio que se deu
do expediento, rlos pareceres de Cornmis>õe's ·o nesta casa. de ;ia ter recordado o que
apresontaçiio de projectos de lei, indicações observou n Mesa, quaüdo ·o honrado Senador
·e reqnerimentos:..
pelo Rio Grande do Sul chamou a attençiio
Aqui V. E:t. exprl'mio-se 11té com bastante de s Ex. para n. não aprese'ntaçii:o de l'eemp!l:~se,pn.t•ii. observar que endovia concluir. querimento ou indicação depois 'do discurso
pela apre~entar;iio de um projecto, indicaçiio proferido na hora do expediente.
ou requerimento.
·
·o art. 64 só póde <er npplicado em 1•igor,
O honrado Senador pelo Rio Orande do Sul, pedindo a Mest~ aós Sr·s. Senadores que,
·que é tão horn rBgimentista e de quem tenho: quando solicitarem n. palavrtt declarem o fim
recebido tão bons liccões. tanto que agora para que a 'querem e si tee·m algUm requeriestou me aproveitando de um:t del\as, per-. monto ou alguma Indicação a apt•esentar.
mittirá que demonstr·e que incorreu na me>·: ·o SR. ·B •. DE ME'IDO:.!ÇA.-Ncnhun)a ccnsm•:t
ma falta.
'fiz a V. Ex.; refef'i-me ao nobre Senador
Nilo posso concluir esbs ob>ervaçõcs s~m · pel'J Rio Grande do Sul.
fazer sentir a V. Ex. e ao Senado que o requerimento que apresentei no pt•incipio da O.SR. PRESI~ENTE- Quanto no art. 52,
sessü.o, para. o fim de se nomea1· uma commts· citl11lo por S. Ex., a respeito da nomeaçilo
são encarre"n.da
de levar ao Sr. Senador de comrnissões especines, ponderarei que
0
Porciuncula os sentim··ntos de pezar .e de e;tas referem·se ao exercício do attribuições
indignaç:i.o rlo Sen11do, pelo fac~o brutal de. do Senado. Vou ler o artig1 que S. Ex. citou
que hontem foi victima, é J:IO!'feltn.m~nte r~- e mostrar que ello •ó póde ser applicado
,zull\r e consag-rado pelo Reg1mento.E adm1t· combiilado com o art. 79 que diz : «nenhum
tido por elle em ~eu art. 52. q!10 diz: projec'to oú indicação se admittiri no Senn.do
«Para que sa nomme umacommtssao espe- ~i niio tiver po1• fim o exercício ·de algumas
ciul é ncces,t~rio IJUO alg-um Sena•lor o re- 1le suas 'o:t'ti•ibuições».
quoira, indieanr!o logo o oo,iecto, de que de·, O art. 52 diz: «Pam que se nomeie uma
veri trata1• e o numero de seus mem- commis~iio especial ó I'iecessl11•io 'que algum
bros.»
Senador o requeira, fndicanrlo logo o objecto
Vó V.Ex. que por este :wtigo qualqner S!!· de que deveri tratar e o numero de seus
nador tem o direito do requerer a nomonçao membros.» ,
de uma eomrnissii.o e.<prcinl, se.ia qual tür o
Ora. a Mesa, co'mbinando esta disposiç:iio
fim a que el\a se destine,sob a só condjçiio do 'com a do a1•t. 79, teve rluvida. si ó exercício
indicar o objecr.o de que n. comm1ssao 1lcvn. de attribuiÇiio do Senado visitar Senadores.
tratar e o nu mero do membros de que se terá
de co!npor.
•
. .
.
r
O Sr. Viicent:c 1\lacil.a<lo-Devo
'
f\S~ll'!l, o meu I ~q_)lerune~to. ap!esenta lo 0 resposta a algumas ·das considerações que
prmet plO dest:~ seo,IJ.O, a re~pelto do assump .o,· trouxeram à tribuna ·o illustre Sen11dor por
de que so O?cuparam. dtve!•sos Sennd~re~·! .vlatto Grosso.
aclta-so '{lurfll'ttamontc JUStificado pelo heg1-,
k
d .
.
mento.
·
' .-'~tcs, j:JOrom., e robn.tol-a~, ~e.Jl~·me. perEu não o in['ringi al,solutnmento; apouas 1111ttulp dtzcr a. S. Ex. qne fo1 lllJUsto .p:u:•~
pedi a nomeaçüo de umn. commissiio e;pccial, c~mml~;o, quando declarou que eu _havw.
para 0 que 11.e dava ·direito o citado l{egi-, le1to graves e _vehernentes ac?nsa~:aes ao
me 1ilo·
Sr. Dr. José Hygmo Du:~rto Perou•a.
Lembro·rnc, Sr. Presidente, <lo que quando
· ·
O S1:. i\Q:JILI:\0 no A~LmAr.-E indicou 0 rund:tmcntci o requel•imento que mereceu a
olJjed,o, o IIm.
:tpp1·ova~üo do Senado, Jltllnndo com m11is ou
o Sn. B. uu: l\ImNDONÇA-üomo diz muito menos calor, lez-se·me idontic•t accusa~iio, it
l1em o nub1 u Sen:trlor. tiz o roqum•irnonto qurtl irnmediatamente oppuz a oxcepçã.o 1\o
deola.mn<IO qual o ~eu nm, d"iXIIIIIIO !LjlOIJ:LS que IHtda tinha com o Sr·. Dr ..JOtiU Uygino
de iuilic:Lr o numtwo do membros 11!1 com- 11 quem respeitllva, a quem acat:LVlt pelos
1râ:;~ii.o. po1• 11 :i.o <•st.aJ• bom lornbt·ado da :iJt,,~ RL•rvicos pt•est.ado~ :to paiz o qno aponas
lntrgi';L da disposil;ão do H.eguneuto, 11l10 rundamelll.tmL c(Jin cet'ta lL!IÍIIHl\'lLO o podido
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de informaçüen dirigido ao Poder Exe- que são cargos semelhantes, dando Jogar ás
cutivo.
mesmas vantagens, os do ensino e os da ma·
gistratura
fedem!.
0 Srt. ALBErtTo GaNQALVEs-Nós do Paranti,
Ora, ni1o sei si tal semelhança deva sor
temo,; até motivos pa.r11 lho sermos gratos.
perfeitamente
acceita, {Apm·tes dos Srs.Gomes
O Srt. VrcExn: MACl!ADo-Quando apresende
Casll'O
e
Gonçalves
Ferreira.)
t~i o requer!mor.to J!-ão fui injusto, porqne
uao formulei proposrtalmento accusação al- 0 Sa. VICENTE MACHADO - A razi1o apre·
gumrt ao Sr·. Pre·>idente da Republica. e muito sentada pelo distincto Sr. Senado!• por Ma tto
menos ilquelle tt quem attingia o acto do Grosso, em relação a este ponto, peço licença
Poder· Executivo.
a S. Ex. para. qualificai-a de original. S. Ex.
Pedi as inforn:;açues por me ar.har em du- rlisie C[Ue nas faculdades jurídicas ensina-se
virla si á aposentaQão do Sr. Dr ..Jose Hya-i· direito e que o magistmdo estú. encarregarlo
no havia precedido o cumpJ•imento da dis· de applicar o mesmo direito; portanto, con·
posição con:;titudonal, relativa i inspecção cluio S. Ex., os serviços silo semelhantes.
de sa.ucie.
A prevalecer essa opinião do nobre Senador
N:lo foi um11 :mspeita sem ra?ão do ser. por l\latto·Gro;so, todus os cargos são semeV, Ex. vi n que baseei meu requerimento na lhantes, porque em todos elle; su aproveitam
publicaçfio, feita ofUcialmente, dos actos do as rel:J.(;ües Llo direito, relações impossíveis de
Ministorio da Ju~tiça; e dous ou trcs dias de- ser elimina•las do seio da sociedade.
pois, quan!lo <~ppareceram as informaçues do O Governo estava no seu dil•eito, e igual·
Governo, o decreto que as acompanhou era mente o Tribunal de Contas, acreditando ser
concebido em termos muito diversos do que perJ'eitnmente legal a aposentadoria concehavia snhido autcriornwnte. Appcllo para o dida no Sr. Dr ..José Hygino, mand:tndo-ce
illustre Senador por Pernambuco.
contar, por inteiro, o tempo do serviço que
O Srt. GoxçA'f,VES FEHREIRA - O Diario Pile prn.ticou como lente da Faculdade ue
Official não puhlicnr:t o decreto, e sim um Direito do Recite. Aquelle, porém, que es·
tudar a lei, que examinar perf~ir.amente o
extracto do mesmo.
O SR. Vwn:Nm MACHADO _ f.:im, senhor respectivo texto, só poderia ,julgar lega.!
tinha publicado a summa do decr·eto. Mn; esta. apu>entadorra si houvesse sirlo contndo
niio em extraordinal'io ~ue 0 sr. Presidente todo o tempo de serviço do Sr. Dr. José Hy·
rln Republica, c.Jmpenetrado como entendo gino, como magrstrudo, e a metade do tem1•o
qne se deve ach<!t' das granue 5 re>ponsabili· de serviço que elle prestou em outras J'uncdades do seu car•::o, mandasse aposentar um ç:ürs publicas.
n,lto funccionario pu'Jlico, sujeitando-o iL dis- E não foi, devo tlizer ao illustrc Senador
posição constitucional. Acleditei mesmo que por Matto·Grosso, o unico tempo contado, o
houvesse um:t in:!pec·çlio de sande previ:t . relativo ao seu rlesempenho como juiz sub~
mas a publica~:ão da summtt elo decreto feit:{ tituto riu. capital de Pernamhuco, e de pro·
no Diario Officiat não consignava este facto. moto!' .PubJic? da. capital do EstMlo de Santa
Posto 11 margem este incidente, devo de- Catharma: For-lhe contado tambem ~ t~mpo
clarar ao illu>tJ•e Senadm• por :I.Iatto de secretariO d.o governo da provmcra cto
Grosso que o thcto do tCJ' 0 Tribunal de Pern:tmb~co, e rgnoro qu"l o po!lto de o:orncContns sommauo o.o. Sr•. Dr ..José Hygino Ihanç:t exrstente. ent.re ~s funcçues d? poder
todo o ternpo dos sernços para ser 0 mesmo puhlrco, do Sup1emo T!rbtlllal Fedmal, com
o.posentaclo com " o]'(lenado por inteiro, nilo :ts d~ secret11rws do governo das antrgas proinvalida completamente a opiniiio claqnellos vmcrus.
_ .
.
C~m rela~ao a aposon~ador•m .do Sr. Dr.
que entendem tm• sido dada c~l:t aposentação contra os principias n;1 Joi.
.Jose Hygrno, com~ brazr~erro, Sll noto clous
Por nm csfor•;o do intcr•pret.ar,:ão que nii.o factos: a ~o,stergaçao da l~r e a falt~ do~ consei a quo regra tlovrt sub.1r 1lina.r JHWrt niio sell.10s e t1,1s .luzes dest~ Jl!us.tre crdadao no
ser. dcsngrndn.vo! ao Sr. Dr. .José Hygino, ma;~ alt~o tr~ bUJ.ral ~a [,cpt~Jlrc?-.
. ..
esta. assontad~ q~o para uma aposcntrulol'in li:~to vrm f,t~or otlensa, ll<;LO l.mh:t. o dn~rlo
conta-se por 111te:rro todo o tempo de serviço do f.tzel·o, P?Iqu~. üosta trrbnna n.rnda nmexel'cido pelo individuo na ma,.ist.ratura 0 guem mo no dmg!r oJTons:!s aos rcpr·esenpela metado tor!o o que li.\r r•cl~tivo ao tlcs- tantos do :podar_Jmhlrco; c:the-mo o direito, o
dosl.o tlrrorto na1.1 mo oxcuso, de nnalysnr n~
empenho de outros cargos publicas.
•c , . F,. . ·
,
,
aetos de todos, clonl.ro •hs norm:ts quo o i(.êg·i·
O Sn.. G'oN,Af,\ r.s Ll,r,JllllA- l ara ca.r~os rnento mil prescreve o quo mau mandato do
semollmn l.cs.
Sonaclor mo implio.
O Sn. VrcJGN'I'I•' MAcrr,\TJO-E cliz ~m apn.rto
Nlio tenho motivos sin~o pam ser :ttlmir:1•
o nobre ::>crnldCI!' por Peruambneo ser JII1T':t tlül' do ::>r·. Dr. Josi1 Hygino; não o ;~cwsoi,
casos somolhantes. Fka cnt~o o~taLelecitlo :t]lpcllu pum todo Senado: ufio lho irroguci
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accusaçiio alguma, c apenas isto se po,Jerio.
dizer si o.ccusação pudesse ser julgado o
facto que o nobre Senarlor hoje repetiu e que
eu disse aqui com certo humorismo de que,
si meu estado mo renovasse o mandu.to de
Senado:> o eu conseguisse nessa qualidade algum tempo, iria viverá custa do uma apo·
sontarloria folgada.
Sr. Presidente, da primeira ou segunda
vez em que aqui usei da palavra, houve um
aparte n que respondi immediatamente. Dofendia os meus actos como governador do Pa·
raná. o um illustre representante, de um dos
Estados, quando eu tratava dos casos sueco·
didos no moo Estado com o general Pego Junior, rlisse: «V. Ex. não tem o direito de
fallar, porqne o Sr. general Pego Junior está
absolvido pelo Suprerno Tribunal». Eu lhe
l'espondi: podia o Supremo Tl'i bunal absolvel-o em vez de uma-duas, tres, quatl•o ou
cinco vezes; que não o absolveria a opinião
publica, não o absolveriam todos aquelles
que, compenetrados ele seusrleveres, olhassem
estas cousas por um prisma que não fosse o
prisma estreitó das conve·niencia partidarias,
das conveniencias da occasião,,.
Assim, digo: Póde o Tribunal de Contas
mandar contar: em vez de um-dous, tres,
quatro, cinco, se·s annos mais do que a.quelles
que exercem um serviço publico o Sr.Dr. José
Hygioo Duarte Pereira, póele accumulal-o de
favores, de bcneficios; mas, isto não nos con·
vence a nós outros, que esturlamos a a.posentadm•ia do Sr.Dr.José Hygino Duarte Pereira,
de que ella. foi concedida com legalirlarle, de
que o PresidentA da Repu blicn,o Tt•ibunal ele
Contas, respeitaram ~ lei; pelo contr_!l.rio:
esta aposet~tar.lo~·ta fo1 u_ma poste.rgaç<1_D de
todos os pt•mctptos estatutdos na let escr1pta.
Unr SR. SGNADOR-Não apoiado; foi aposentarloria perfeitamente legal.
O Sn. VICENTE l\!AC!IADO _ Afllt•mar não
custa. (Ha diversos apa;·tes.)
Tenho concluirlo.

..
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rando ainda illagal a aposentadoria. Aguardei
que o Tribunal de Contas se pronuncias~e.
acreditando que todas as duvidas se dis>ipat•iam; entretanto. apeznt• do juizo do Tt•ibuoal
de Cootu.s, .iii publicu.do no Diario O!ficiaJ,, nilo
só o hom•arlo Senador pelo Paraná, como tam·
bem o il!llstre Senador pelo Rio Grande do
Sul. persistem em sua primitiva opinião,
reputando illegal a aposentado1•ia concedida.
Antes de tudo, cumpre notar que o acto
offidal do Chefe do Estado, concedendo a
o.poso.ntadoria ao Sr. Dr. José Hygino, nada
rlecretou quanto aos vencimentos, si doviam
ser integ1•aes, si pr·oporcionnes ao tempo de
serviço. O decreto concedeu a aposentadoria
nos termos das leis vigentes, nomeadamente
rla lei organica rla justiça federal (dect·eto
n. 848, de 1800). A questão de saber si ao
!'unccionario aposentado cabem todos os voncimentos ou parte delles é materia excen·
trica das attJ•ibuições do Governo, pois para
aposentar qualquer funccionat•iopublico basta
veriflcnr a sua invalidez e si tem mais de dez
a.nnos de serviço. Apuradas estas duas condições, o seu direito á aposentadoria é indiscu tive!.
Ora, o Governo, quando aposentou o Sr.
Dr. José Hygino, podia. não ter ent1•ado na
indagação de pe1•tencerem-lhe todos os venci·
mentos ou os proporclonaes a.o tempo de ser·
viço: bastava verificar si elle tinha maiR de
dez annos de serviço, e i1to o fez, sem procisar compulsar todos os documentos comprobatorios de maiot• tempo. Portanto, o dfcreto
de aposentadoria impugnado foi perleitamente
legal.
Si ha illegalidade no computo do tempo, n.
questão seria com o Tribunal de Contas, e s<i
a elle poderia ser dii•igida qualquer censura.
Quanto ao Presidente da Republica, não; porque nem mesmo os honrados Senadores contestn.m que o Sr. Dt· .. José Hygino tenha mais
de dez a.nnos de serviço.
0 SR. VICE:'í'l'E MACH,~DO E OUTl!OS diio
apartos.
O St•. Gou{~alvcs Fct•t•ch•n- O St~. GoNçAT,VEs F!ltmEmA-Ent!'etanto, o
Sr. Presitlente, desde a primeira vez em honrado Seuadur finalizou o seu discurso
que so tmtou, no Semvlo, da aposentarloria do accusa11do o Presidente da.Republica. e o Tri·
:Sr. Dr. José Hygino, tive vontade do tornar bunal lle Coutas tle desl'espei tarlores da. lei, a
pat•to oo debato para responder ús criticas proposito da mencionada aposentadoria.
feitas a respeito. Pm•eceu-me, pot•óm, não 0 Sit. VICENTE MACHADO-E' quanto á con•
haver necessidade disto, pois o assumpto foi ttlgem do tempo.
·
sufficieuternent.e esclarecido ne,sa occasião, o
aint.la. na sessiLO secreta, que teve log;tr no O Sn. GoNçAr,vEs FllR!tEII\A - Isto niio é
dia sttbscquonto, qnau do se tratou da. appru· com o Presidente da Republica: a liquidação
vação da nomeação rio Dt·. André Ctwalcanti pertence exclusivamente ao Tribunal de Conpara suhstitHir nquello tlistincto citlarlíio no tas, unico encarregado desse serviço.
:Supremo Tl'ibunal l~udora!.
Pr•ovat!o, repito, que o Sr. 01•. Josri Hygino
Vi depois que o honmtlo :Senado!' pelo Po.· tom mo.is ele doz anuos <lo serviço (e o nobre
ranit voUar·a ao assumpto, quando recebeu as Senador n:i.o coutost:t) o se acha invali<loinformnçües olllciuos que solicil;arn, con~ide- como o cortillcam .os prot!ssiuuaos compotcn-
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tes, e evitlente que a n.posen\1\doria concedida cargo emqu.1nto vem tomar parte nos traba·
I hos da representação nucional,deve ser prepelo Cl1rfe do Estado ó legal.
Resta agora stlllei' si tambem e legal a con- judicado na contagem do seu tempo de ser·
tagem do tempo, segundo o trn.ltalho do Tt•i· viço, quando tenha de apresentar-se? De
bunaJ.do Contas. (II" divctsos apai·tes.)
certo que não.
o !Jom·ado Senador pelo Paraná não poderá
Toda ~uestilo cifm-se na intei'pretação da.
lei n. 113, do 21 de outubro de 1~92, a cuja. coHtaJ•, como tlgUI'ou em um dos seus dis·
leitura procederei para maior clai•eza. (Lê.) cursos anteriores, o seu tempo de Senador
Esta lei modificou, derogou o disposto na par11 aposentar-se, porque não ó funcciona·
lei de 21 de fevereiro tlc 1891, n~<.qunl se fil'· rio publico com direito á a.posentadoria; mas
mou a principio o honrado Senado!' poJo si. fosse, por exemplo, p1•oressor tle u;na tlas
P:11'aná. Esta mandava contar o tempo pela Faculdades da Republica teria o direito de
metade ; aquella, posteriot•mente, rlerogou·a computar, quando chegasse a occasiiio de
ne-ta parte, dispondo que o tempo seria con- aposentar-se, o seu tempo de Senador e o que
tado integralmente, atd para as aposcntadm·ias ó mais, poderi:t contai-o até parn. receber as
,i<! cotlcerlidas, admittindo, portanto, a revisiio g-ratificações addicionaes de !O, 15 e 20 annos,
para estas.
etc. Assim o dispõe a lei de 7 de dezembro
A controversia e;;tú. em saber si nas expres- de 1894.
sões-ou semelhantes-se póde computar o Des'le que temos legislação tão expresso. a
tempo de mn gisterio ao da. mttgistratura-por· ~espeito do tempo de repre~entacão nacional,
serem ~emclhantcs os serviços.
ni'ic deve estranhar o honrado Senador que se
St•. Presidente, ou a lei, contra todas as possa ter contado llil aposentadoria em quesregras tla herm.,neuticJ., pótlc conter palavms tilo o tempo em que o Sr. Dr ..Jose Hygino
inuteis, ou a e:tpressiio-ou sernelho.ntes (não exerceu o mandato tle Senado!• pelo seu
solfre duvitla)-nilo pude deixat• de receber Estado
a interpretação dada pelo Tribtmal de Contas.
Alóm disso, o Sr. Dr. Jose Hygino exer·
Si lia funcção publica semelhante á da magis· ceu o mand:Lto populo.r por muito pouco
tratura., é, sem duvidt1 alguma, a do rnagiste- tempo, por menos de um anno.
rio, >obretudo a do ensino superior, niio
O Congresso Constituinte reuniu-se a !6 de
porque os seus membros ensinem direito, mas novembro de 1890, a 24 de fiJVereiro tle 1891
porque são tambcm juizes; como os magis· foi proclamcJ.ua. a Constituição e em seguida
trados, julgam, approv:tm e reprovam os dissolveu-se. Só no meiado do anno de 1891,
estudantes que examinam. Si a classe do fu nccionaram sepaJ•ndaB as duns Casas do
m:1g-isterio niio é semelhnnte iÍ da magistra- Congresso. quando a 3 de novembro deu-se o
tura, prú•a os etfeitos rla lei n. 113, de outubro golpe de Estado.
rle !892, pergunto:. qual será esta. outra.
Sa, VICENTE MACHADO- A 23 de novemclasse que o legisl:tdor quiz compreltender na bro0 fot
elle ministro.
expressão-semelhantes?
0 Sa. GONÇALVE> FERREIRA- Em novemNão se podendo aumittir, por sot• absurdo,
bro
foi ministro e pet·deu o cargo de Senador.
que a lei contenha pal:wt•as mutcis, lta do Sfl
concluir forçosament J que na exprcssií/)- Portanto, nos 24 annos e tantos mezes, quo
sem"lltantes- ostiio incluitlos os cargos tio se apuraram, tlg'Ltr:L menos de um auno rle
reprosenta~ão naci,)nal, A para perceber os
magiste1•io superior.
vencimentos de 18:000$, bastava que se lho
u~r Sn. SgNADOR-Antigamonte nüo tinham apumssem 20 annos rle serviço.
até honra> de desembargadoras?
Depois, Sr. Presidente, niio é ao Senado
O S1t. GoNÇALvgs Fgntnmu-Exactamente. que compete fazt1r esse serviço urithmetico·
Pelo regimon antigo, o.> lenl.c:; eram equipa- /lmL mais ao cttracter do Tribunal de Contas:
rados aos desemb:1rgadores, gosavam das mos0 Stt. VICENTE: MACIIA.DO - Nús estamos
mas honras, como observa o honrado Sonadot•, analyzando
a applicaçüo da lei.
o tinham os mesmos vencimentos e usavam
O Sr:. GONQALVI~S FmtmgmA - Quanto á
tln. mesm:1 boca.
:tpplica~•ilo
da lei, creio ter doixn1lo provado
Dmra.is, por mnis que relliel.a, n~.u oncont.ro
ontl'O todos ns J'uncciono.rios puiJ!icos alguma quo, ou a lei n. 111:3 so reféro aos cargos do
unii'I1 chL~sc, qun não sujn <L tio mn.gi~terio, magistorio, ou on l.iio 11 nenlt um so refere, o,
~ue possa sor coHsirlemdn semollmnto-com em tal ctt~o. 11 !ui cuntem p:tlavras inutois.
Creio tor, nc~t11S poucas palavras, tomado
m:ds razii.o, n. da magistrn.turn..
bom
dt1l'O nfiu cnhor• :1 l"ttis !ovo censura ao
Uau,ou o~pocio ao honr:tdo Senador quo se
Clwl'o
tlo E8tat.lo, om J•olat,::i.o t't a.posentatlot·m
"onl.c para. a.; n.posenta,Jm·1ns o serviço prc·
do
Sr.
Dr. Josó Hygino.
st:t.olu mL rcprcsonl.ar;ilo n:~~~iuna!..
.
;.,rn.s então, o runccJonaJ•IO pub!JCo, f]Uo, m- 0 SI:. Vtci•:l'\'1'1•: M.\Cl!AilO-Poço a V. Ex.
l'll,ltido t!u m:tlldatu popultu•, deixa o seu umtl t•octitlmtt;ii.o. Disso que o :1posouttwa
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com os vencimentos, nos termos do art. 39, seguinte, quo se l'ealisara no dia 15 do cordoere to n . 848, si bem me recor·do.
rente mez :
0 Srt, GnNç,~INilS FERREIRA - Mas O dcDiscussiio rlo parecer, n. 62, de 1897, indo·
m•eto n. 848, no artigo citado, trata não só ferindo o requerimento em quo o voluntario
dt~ aposentadoria com todos os vencimento,, da Patria tenente-coronel Fr·a.ncisco Gon·
mas tambem da que é concedida com os ven- çal ves da Costa. Sobrinho, pede pagamento de
cimentos proporcionaes ao tempo do serviço. soldo, que diz competir-lhe pelo decreto
Ora, rlesde que o decreto rle apoõontadoria n. 3.371, de 7 de janeiro de !865.
fundou·sc em uma disposição comprehensiva
Levanta-se a sessão ás 2 I /2 horas da
dos dous casos, claro eque não frizou os tertarde.
mos em que a mesma aposentadoria era dada.
Verillcou-se que o funccionario estava invalido, que tinha mais de 10 annos de serviço,
foi decretada a aposentarloria, cabendo ao
tribunal competente a. liquidação do tempo
para o arbitramento do quant"m da pensiio.
50" SESSÃO EM 15 DE JUWO DE 1897
N:!ila Incra a opinião com as censuras feitas no Chefe do Estado ou aos tribunacs do
P1·esidencia do Sr. Mano~ I Victorino
paiz, quando niio assenta.m em funclamentos
solirlos.
··
Ao meio rlia abre-se a sessão, estan~o pre·
0 SR. VICENTE MACIIADO - E' o direito de sentes os Srs. Senadores Ma.noel de Queiroz,
exame.
· J. Catunda, José Bernn.rdo, ,Joaquim Sar0 SR. GONÇALVES FERRE!R.~ -Direito de mento: Raulino Horn, Francisco Machado,
exame e outra cousa. Quando o honrado Sena· Manoel Barata, Benedicto LeitH, Gomes de
dor apresentou o seu requerimento de infor· Castro, Nogueira Paranagu:i., Pires Ferreira,
IT!_ilções negl!ei-lhc o meu voto, po~que S. Ex. Cruz, Alvaro Machado, Abrlon Milanez, AInao se ltmttou a apresentai-o. JUstificou-o, moina Barreto, Gonçalves Ferreira, Joaquim
com o brilhantismo, e cer·to, com que cos- Pernambuco, B. elo Mendonça Sobrinho, Lo1ito
tuma f<Lllar, mas censurando rlesrle lol-(o um e Oiticica, Rosa .Juniot•, Ruy Barbosa, Seveaclo que ainda não ·conl!Cr.ia. Votei contra, rino Vieira, Virgilto Damazio, Henrique Cou·
porque S. Ex., desconhecendo o acto, jul· tinllo, Eugenio Amorim, Domingos Vicente,
Q. Bocayuvn.. Thomaz Delfina, Lopes Trovõo,
gou·o desde lol-(o iIlegaL
E. Wandenltolk, Feliciano Penna, Paula
O conhecimento que tenho do Sr. Presi- Souza,
Moraes Barros, Caiado, Leopoldo de
dellte .la Republica, com quem servi qunsi
Bulhões,
.Joaquim de Souza., A. Azer·edo, Gedons annos, tl1zia~me acr8rlitar, de antemão, neroso Ponce,
Alber·to Gonçalves, Vicente
que ao neto impugnado niio faltara o escru- Machado, E~teves
Junior, Gustavo Richard,
pulo com que S. Ex. costuma a proceder
Pinheiro
Machado,
Julio
Frota e Ramiro Bar·
em todos os assumptos submettidos ao seu
cellos
(
45).
ex ame e decisão. ··
·
Deixam de comparecer, com causa particiSi'h:J.Via presumpç,ão de erro, só depois de
ser elle demonstrado t\ que deveria vir a pada, os Srs.: ,Justo Chermont, Pedro Velho,
accusaçii.o. Não se pódo presumir· que o Go- Alminio All'onso, Rosa e Silva, Rego Mello,
vet'IIO, só pelo gosto de errar, pratique actos Coellio e Campos, Leandro Maciel, Porciuncula, Gonçul ves Chaves, l•'ern~tndo Lobo e
desacerttvlos, contr·ai'ios á lei:
·
No dia seguinte, tive logo occasião de ve· Aquilino do Amal'ai, e sem elia, o S1'. João
rificar, como· presumia, que as accusaçües Cordeir·o (12).
E' lirla, posta em discussão e sem debate
levantadas não tinham ba.se alguma.
approvada
a acta ua sessão anterior.
Feitas estas observações, Sr. Presidente,
acredito que o illustre Senador pelo Pa·
O Sr. , • Secrc'tario dá cont11 dq
rant'l, que niio e obsLin:Llo, que é um espirita
seguinte
Iuc ido e !lo facil percepç,ão, não continuará. a
dizer que o Cheta do Estado praticou um acto
illognl, nem que o Tl'ibunal do Contns comEXPEDIENTE
mettcu uma illegalidade-com· a aposent:tdoria do sr. Dr. José Hygino Duarte Pereira.
Officios:
Tenho rlito. (Jlluito bem; muito bem.)
Ningucm ma.is pedindo a palavm, o SP.
Um do I• Sccretnrio da Camara. llos DepuPrtlsideuto declaro. que vae leva.ntar n. sessã.o, t;ados, de I:1 do corrente mcz, romett••ntlo a
designando pat·a a ot·tlum tlo di:t tla sessão ·~éguinto
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o Sr. B. de Mendon~n So·
brinBlo -Sr. Presidente, ~orei breve nas
considerar;ões a expenrler sobre o assumpto
N. 10 - 1897
em discussão.
Embora revestida de caracter individual a
questão
em debate, não pusso com tudo cleixar
O Congresso Nacional resolve:
de petlir algumas explic:tções :í. illustrarla
Art. 1.• E' autorizado o Governo a abrir o Commissão de Marinha e Guerra, que sobre
credito especial de 21 :500.~ para pagamento elia emittiu parecer.
dos vencimeutos, no exercício vigente, dos
Não venho propriamente combater tal ]19.·
empregados da extincta Agencia Official de recer, mas unicamente, como acabo de
Colonisação, addidos á Secretaria do Minis· dizer, solicitar algumas informações, para
te rio rla Industria, Viação e Obras Publica.s' poder votar conscienciosumen te .
. IJOS termos da actual lei do orçamento.
O parecer a que alludo versa sobre uma·
Art. 2." Revogam-se as disposições em petição do tenente. coronel Francisc~. G~n
contral'io.
r;aJyes daCost11 Sobrinho,em que este c1ctadao,
Camara dos Deputarlo~. 13 de jnlho t!o ex-voluntario d:~ patria mt guerra do Pa1897. - A1·thtw Cewr Rios, JJJ'f'Sitkn te. - raguay, pede ao Senado o pagamento por in·
Julio de Mello Filho, I" SCCI'Ctario.- Cal'los teiro do soldo que lhe compete, ex-vi do
A"gusto Valente tle Nova"s, 2" secretario.- art. 12 do decreto n. 3.371, de 7 de ,janeiro
de 1865, soldo que, por outro decreto do
A' Commissão de Finanças.
Dous do Ministerio da Marinha, de 13 do Poder Executivo, n. 5.\58, de 4 de dezembro
cor1·eute mez, transmittinrlo as Mensagens do de 1872, foi concedido a outros voluntarios
S[•, Presidente da Republica, prestando as da patria.
A Com missão rle Marinha e Cluerra, estu·
informações, que lhe lbmm solicitadas, acerca
tlan1lo
a !'eferirla petição, é de parecer que
do proj~cto de reorganização do quu.dro dos
n
mesma
indeferida, pelos seguintes mo·
seja
ofn~ ines da Armada e da pretenção do ma·
ti
vos:
chinist11 de I" classe da marinha mercante e
cont.m.ctado para o serviço da Armada em
l", porque, apenas terminaria a guerra do
!803, Antomo Joaquim Lizardo.- A quem Pnraguay, o Governo expediu o decreto
fez as requisições, devo! vendo depois :l. Se- n. 5.158, de 4 de dezembro de 1872, conce·
cretaria do Senallo.
dendo não só honras militares, como tambem
soldo
por inteiro, a diversos voluntarios da
Sete authenticas da eleição senatorial a
patria;
que se procedeu no Estado de S. Paulo em
261lo mez findo.- A' Commissão de Consti· 2". porque o art. 12 do decreto n. 3.371,
de 7 de janeiro de 1865, contém, não uma
tuição, Poderes e Diplomacia.
obt•igaçiio ou um ~ever do Governo. de con·
Requerimento de Antonio Alves de Almeida ceder o soldo reclamado por este antigo ser·
e outros voluntn.rios da patria durante a vidor da patria, mas unicamente uma. pro·
guerra do Paraguay, em que pedem o cum· mess11 de honras e de soldo, feita a. tonos os
primento do§ 12 do decreto n. 3.371, de 7 voluntorios da patria que partiram para tt
de janeiro de 1865.-A' Commissão de Ma· guerra do Parag-nay.
rinl1n e Guerra.
3", porque ainda mesmo considerando di·
reito essa. promess11, esse direito se acha
O Sr. ~· Sec1•etnrio delara que presm·ipto.
niio pareceres.
Eis os fundamentos sobre os quaes repousa
o parocet• da. Commissão de Marinha e
Guerra.
ORDEM DO DIA
Amlyscmos taes fundamentos,.
Pergunto ú. illustt·ada Commissüo de Ma·
rinha e Guel'ra: o lacto rle ter o Governo,
r!l.F.TENÇÃO no VOLUNTARIO DA PATI\li\ TENENTE por um decreto, concedido honr11s militares
COHONicL Ft:ANCISCO GONÇALVES DA COSTA e soldo a diversos voluntarios da patria
SOE!t!NIIO.
inhibe ttcaso o tenente-coronel Fr.mcisco
Gonçalves da Costa Sobrinho de reclumar
igual pagamento de Sl!lldo que lho compete,
Entl'a em discussão o parecer n. ü2. de em paridade do circumstancias ~
1897, indolerimlo o requerimento em que o Niio ; parece-mo.
voluntario da pat,ria tenento-coronol Fran.,
.
cisco Gonçalves da Cost:t Sobrutllo pedo paga·
O ::itL WANDllNKor,K- F!XOU·SO o soldo
rnento do soldo, que diz compotir-llle pelo J·ptn·n quanrlo a nssernbléa legi~JutiVIL marcasso credito para pagamento desse soldo;
decreto n. 3.371, do 7 de janeiro de 18G5.
PROPOSIÇÃO
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0 SR. B. DE Mi~NDONÇA SO!!RINIIO-Póde
a assembleo. tal nunca votou, ocaso ficou
letm morto..
estar muito bem representada, mas os funda0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINIIO-Analy- mentos do seu parecer não são jurídicos.
sando o po.recm• da illustrada Commissão de 0 SR. GOME3 DE CASTRO-A conclusão é.
Marinha e Guerm, terei ensejo de argnmento.r 0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO-QUanto
com o artigo 12 do decreto n. 3,371 de 7 de ao esta1• prescripto esse direitu, não se~ Ol,!de
janeiro de 1865, artigo que le1•ei ao Senado. a Commissüo achou semelhante prescrtpçao.
Diz o ai•tigo : «0 Governo concedera em o rlecreto citado não limita. tempo dentro
attenção aos serviços relevantes prestarias do qual os volunta~ios ~a pat,ria possam repelos ditosvolnntarios,gro.duações de officiaes queJ•er tto Poder Legtslat1vo e,;se d1relto.
llonorarios do exercito e solicitara do Póde bem ser que a Commiosiio, vendo quo
Corpo Legislattvo autot•ização para conce- no decreto niio se acha marcado esse prazo,
der·lltes vitaliciamente o soldo por inteiro queira soccorrer-se ás regra~ geraes e c~m
ou em parle correspondente aos seus postos.» muns 1\e direito para todas ~.s prescr1pçoes,
Estudemos grammaticalmente o citar! o de- isto é queir:1 cstr1ba.r-se nr• preceito legal
creio. Interpretemol-o de accor,lo com as de ·10' 20 e 30 annos, dentro dos quaes são
suas palavras.
consid~rados prescriptos todos os direitos,
.
As palavras - o Governo concedcrt1- não acções e obrigações.
exprimem unicamente, na minha opiniiio, E' justamente o q~e nego; acho qu~ o disimples promessa de honras militares e rle reito especial conced1do ao' voluntar10s da
soldo; mas envolvem uma obrigação, um patria não estt1 subordinado a estas regrns
dever expresso rlo Governo, não só de con- communs.
ceder essa:; honras militares, como tambem Sr. Presidente, alem •lo direito que taes
servidores da patria toem, não só t1s honras
esse soldo.
militares como ao soldo, convem que o Senado
Examinando todos os lexicographos, vê-se não se olvide dos serviços importantes prestaque a palavra-concedera-empregada no dos por tal classe durante a IJ''IOl'ra do Parafuturo indeterminado, não envolve uma sim- guay, e fixando a sua attenção sobre taes
ples promessa; estabelece um dever que sel'Viços, deve conceder o pag: ..meuto do soldo
tem como correlativo um direito pe·rtencente presentemente pedtdo ao Senado. . _
a estes antigos servidores da pa.tria, aos E>pBro, pois, que a ~llustrad<•, Comm1ssao de
quaes assiste o direito, não só de gozar dessas Marinha e Gue1-ra, vmdo em soccorro do seu
honras militares, como tambem do soldo que parecer, dê as info1•mações solicitadas, afim de
lhes foi promettido pelo decreto que acabo que com toda a consciencia possa dar o meu
de citar.
voto nesta questão.
0 SR. GOMES DE CASTRO- 0 decreto uizsolici tarit.
o Sr. Almeida Da1•reto-Não
0 Sr... B. DE MENDONÇA SOBRINHO - Não foi meu o parecer sobre o projecto em disapoiado. O decreto diz-o Governo concederá cussão ; o relator foi o meu illustre amigo o
Sr. Pires Ferreira, que não se acha presenta.
a.s hom•as e soldo.
Nem por isso deix11rei de dar a resposta que
0 Sr... GOMES DE CASTRO - Concedert1-e merece
discurso do nobre Senador que
só quanto ás honras ; o mais é-solicitart1. acaba do osentar-se.
Esse-concederá-que V. Ex. analysougram- Sr. Prcsiden te, lendo hoje o Jornctl do Commaticalmente é em relação t1s honras.
mm·cio, deparei com um artigo do preten0 SR.B. DE MENDONÇA SOBRINIIO-Mas V. Ex. rlente acous:1ndo os tres membros da Com.
nega o rlireito que elles teem do requerer~ missão' rl e Marinha e Guerra ([ ue asstgnaram
0 SR. Go~!ES DE CASTRO- E V. EX. nega o parecer, e pedindo, além da outms cousas,
que apparecesse no Senado uma voz em seu
ao Senttdo o direito de recusar ~
0 SR, B. JJE i\IENDONÇA SOBRINJIO-Niio. Jil.vor.
Immediatamentc veiu-me :i. lembrança de
0 Sr,. GO)!ES DE CASTRO-A h i estti..
que vil'ia 1\1llar contra o parecer o nobre Se·
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINIIO-Em todo nadar petas Alagôas, pois que n S. J!:x. apr~z
o caso combo.to o parecer, que lhos nego. esse cxbibir-se nesta C:1sa de umo. manotru. actm1·
ravel, invejavol. (,ipm·tc do S·1·. B. de 111cn· direito.
donra.) Occorreu-mo logo esta lembrança,
A Commissiio niio diz sómcnte que o Sana- ombot•:t mo uii.o parecesse natu•tLl quo alg·um
do nf.:o lllcs póde conceder o soldo, diz ainda Senador sn bisso ti. tribuna p:tt'tL dcJ'ondor
quo n. ollos n:i.u pcrtcnco csso di rei to.
um11 protcnção, que nii.o tem opporLuniuauo,
0 Sr:.. Go~!llS DE CAS'l'RO-A Commissiio quo niio pódo de modo a!guru ser ampa.rauo.
pelo Senado.
ostit presento o muito bem represento.da.

88

I

ANNAES DO SENAD.O

Sr. Presidento, o decreto n. 3.371, <lc 7 de
Demais, Sr. Presidente, nn. ~·uerra do Pajan,JiJ'O do 1805, foi um decreto de occasião, e raguu.y muitos indivíduos u.s;cntal'i1m pra~a.
que teve por int.uito ehamar voluntarios da mas niio entraram em citmpanh<t.
patri11 em ,1 crcsn. na honr11 naciona 1 na g•Jerra
Então hojo,depois de passados tantos armos,
do Paragun.y. Esse dEcreto gar;~ntin. o soldo t.i quo vem o requereu te 'PC•iir o soldo
itquelles que prcstas;em scrvkos refcvantes de uma patente que núo lhe fiJi conferid:t no
e o Govtlrno não deixou do ser tio! aos seus campo de batalha '!
compromissos.
So esta patente lhe houvesse Hido dada no
Assim ú que no exercito nós temos hoje campo <la batalha,de accôrilo cem o decreto
muitos ofllciaes voluntarios da p:1tria, quo de 7 de jant·iro de 1865, 1t Commissfío do Ma·
süo a.tó ofllciaes superiores.
rinha e Guerra nfío hesitada om interpor pa·
Port:mto, não hou vc um só dos volun,ta- recer favoravel, Mas hoje, depoi~ d<l pn.ssados
rios àa. patrin. que reíl.uet·csse o seu direito 27 a.nnos, ninguem mais tem direito it~ vanao Governo. munido do documentos, que nãu tagens do decreto citado. Isto r:onstitue um
Josso n.ttendi•lo, c ao qual a.quelle nii.o hou- abuso n. que o Senado deve ptir termo. pois,
vesse fornecirlo o soldo de suas patentes.
r••pito,e evidente que se o petici~<narlo tivesse
Hojn, porem, não nos ó licito attPnder a direito,naquella occasiii.o, cet·t~lmcnt.c haveria
um ofíiciul, que rocla.ma 27 annos depois da requerido e forço~amento veria atten<.lida. ti
g-uerm concluida., e por isw com o seu direito sua pt·cten~úo. a. exemplo de outras muitas
prescripto, porque evidentemento o decreto qu(l tiveram justo e feliz exita.
c:111ucou, e ninguem I em mais o direi.to de
Na guerm do Parngtiay, Sr. Pre~idente, eu
pedi!' aquillo que não lho compete.
Çui promovido a capiTão poi·act.1r; d·l b1·a.vura
Agor·a, pergunto ao nobre Senador: V. Ex. na. batalha do Ava.hy. Quamlo cheguei no
foi ex:trninar em que posto voltou este otfl; Brazil era. major em com missão c fui aconsecial da campanha do Paraguay ~ Talvez lha.do por diversos amigos quf1 requeresse o
houvesse vindo no posto de sargento.
posto de major, porque m'a commissionaclo.
Eu
respondi que não o fazia par:1 nio prejuAinda Jw. pouco tempo, por occasiiio da
revolta do 6 de ;:etem bro, deram·se postos dicrtr a certos ofllcines quo tinhn.m serviços
sobre postos aos oiDcia<•S do exercito, e ate a melhores ou iguaes ao~ meus.
paisanos, e o pretendente vem agora. pedir o Acct·esce ainda., Sr. Presidente, que os solposto de tenente·cot•onel, quando não seco- dos naquella épor.a eram multo r1iminutos.
nhece qual aqudle com que vol !ou da guerra. Um n.!terea tinha de soldo 2t\:j; e um c~.pitão
60$000.
O decreto diz-No posto immediato-pnra
Hoje o alferes tem 200$ o o capitão 3tlOSOOO.
aquelles que serviram com o general Osorio.
A Commissão. com o conhecir"ento comEu posso saber f' i o Sr. Francisco Gonçal- pleto que tem da guerra. do Pn.ragun.y, deu o
Yes d:~ Costa Sobrinho veiu de lá como cabo sou parecer., e eu o assignei e o defen<.lo, ape·
de esquadra ou sargento, e que hoje é te- zar do n;io ser· u seu relatO!'.
nente-coronel, e qum• as vantagens deste São estas as consideraçües que> entendi deposto por virtude tle um decreto que existe, ver fltzer" o Senado julgará como enten•1er o
mas que não ~st.ú mais em vigor? A gUerra parecer da Com missão de Mu.rinha o Guerra.
do Pamg-~,tay já acabou.
·
·
·
0 Srt. B. DE MENDOiíÇ.\ Sülli\IN!!O-Estú cm
O §1•. Julão Frott:l - Dcsnccessario
pm·foito vig-or.
seria ucutl il· ao. a ppe\lo clirig-iclo pelo !JOn rudo
0 Sr:. ALMimJA BARRETO-Não póde estar, Senador it Commissão de Marinha c Gue!'l'a,
porqLw a lei ctiz que aquelles que não reque· depois das explicat;õcs d:ulas pelo meu nobre
rcrcm dentro dos cinco annos não potlem collcga de commissão.
mais Jilzel-o.
N:t a.usencia, porém.do relator da mesma,
0 SR. ESTEVES JUNIO!~-Mas OGoverno não corre-me o dever de dar s:ttbf:\('âo ao pedido
do S. Ex.
foi ou vido 11 respeito'!
O decreto de 7 de janeiro de ! 865 (publi0 St•·;·1A>f..~IEI11A B,\ HRETO- Nilo era. necescado
e J:wrauo, oegunclo a ~u:1 dccl:cração
B!tl'ÍO.ê~~·QJK'ido o Governo, porque depois ele
prelimimtr,
na auôeucia ilo Podt,r Legislativo)
passuclos 27 nnnos do uma e:tmpunha,em que
o l'equerentc esteve no posto de sargento o promettou aos volunt:trios da pn.tria ...
11adu. pediu, ó clal'a. a rttt>cnci:t ·tio seu t!iO SR. B. m: 1\-llo::-;noNçA Somnr-;un-Promct·
reitü.
teu não ; contr:thiu oL!-iga('ües.
O G<wornn tmnsrerin muitos volunb1rioS
O Sr: ..JuLIO FRO'I'k- Cont.m!:iu nlgumn~
cl:t patl'ia p(tra o c·xor···ir.o pelos sorvi~:os reln- obrigaç:tics e Jez promessas, poi" :lií.n 1\llpendi:t
v a 11 tos (j UI: J! l'O> tUJ'il lfl l! SI! l'i:t l'SSiL !t fi C'"" ;;ião ou uiin ostavn. 1111 a!t:ad~L do 1;<•-:r•t'll<l cumtlu lH'Ctemleuto iutol'pôr u seu pmlitlo.
JH'il' em·ta~ disposiç:Ge~ tlo tncSIIIO decreto,
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smao depois de ser approvado pelo Poder
Legislativo.
O Poder Executil•o p1·omottru aos voluntarios d11 pn.trin., no decreto n. 3.37·1, de 7 du
janeiro de I ~li5, pretcreucia para certos cargo~ Pll;b~icos, c o soldo para aquelles que
se mut!IIzasscm em campanha e para as ü~mi·
I ias dos mortos na guerra.
Cumprimm-so ou não rstas tlisposiçues,
pergunto ao nobre Senador ?
0 Sn. B. DE MENDONÇA SoBRINHO - Em
pa1·te.
O Sn. JuLIO FROTA-Tratarei do assumpto
po1· partes.
Os voluntarios da p11trin iuut.ilir.ados em
com bn.tc foram on não reformados com as
vant:l:;fns cOI-respondentes ao seu soldo ?
D_eu-SB ou não cumprimento á dispo3ição que
d1spün~ara os "oluntarios dos ~orviços ~a
p:uat'd[L nacional? Foram ou nilo elles nttcndidos n:1 preteroncia para os cargos publicas ?
0 Sn. GoMES DE CASTRO -Até com excesso.
O Sn. JULIO FR01'A -Acab11 o illust.ro Scott·
dor pelo l\farunl!iío rlo confirmat• minhas p:.la. vras.
0 Sa. FrtAJI!CISCO MACIIADD-Norneara.m-se
tabelliiles muitos voluntarios, r1e prelerencio.
a intliviuuos nas melhores comliçõe8 pos~i
veis. Dou •!isso testemunho.

(Trocam-se ~·m·ios apcwte$ entJ·e os Srs.
Francisco 1Uachado, Gomes de Castro e Severino Vieira.)

O Sa ..JULIO FaoTA - Os homaclos col!ogas
que me dão apartes, creio estiio respondendo
cabalmente ao illustre Senador por Alagôas.
Poderia mesmo julg:u·-me rlispensado de
continuar, rlepois das obserYações elos illust•:es collegas.
0 S!t. B. DE MENDO:'>IÇA SOBRINHO dá um
aparte.
0 Srt. JULIO FROTA - Bem. V. Ex. tratou
especialmente do artigo 12 <!o decreto de 7
de janeiro de 18li5. Essa disposiçiio,parece-mo,
pt•eoccupou principalmente o seu espirita.
Dese;j,wa analysar gt•adm\lme~to o nssurnpto
atéchop;ar uo ponto em quostao.
Que dir. o urt.l;!! Que o Governo concederá,
em attençilo aos relevantes sct'l'içoa prestados, etc, etc.,.
. ..
Queira respoutlcr·rno V, Ex. quem o o ,JUIZ
dos t;ct•vi~os rolevantus'l Et•a ou Jbi o Governo
du PUtiio.
Tanto o Governo tomou em ronsirlerar:ilo
os rHievantes sorvi•;DR prest:ulos pelos voluut!~t·ios no P:trag-li;J.y que, nilo tendo o Po,'er•
Lcgislrttivo cuuentl1tlo lt lei l't'lii.lim uo ~oldo,
pr·omcttido na ll',rma do tlccl·cto aos voluu.:-:··Jn :ui u V. II
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tarios uo re~resso da c:tmpanl!a ; niio tendo
h'L··ido a autorização legisln.tiva, rlcsde que
o Gov~rno reconhecia a l'elevancia. dos SOl'•
viços, concedia pensõ~s. Concerlou·a> u muitos voluntarios.
Podwi:t nominalmente citar os Srs. Martins, Vargas, Andrade Neves, tendo sido
grande o numero de officiaes distinctos que
pt•estaram relevantes serviços, ·reconhecidos
pot• esta. fór•ma. (Apoiados.)
Por cousequencía, na promessa do Exo·
cutivo estavn. incluído o juizo formado pelo
Governo da relevancia dos serviços prestados
por estts officiaes. E tanto isto não passava.
de uma promessa. tanto o Poder Executivo
não podia por si distribuir estes favores ...
0 SR. B. DE MmNDO:'IÇA SOlllUNHO ...,- A lei
cmprep;a u. palavra solicitará, si:;niftca.ndo
assim que cabia ao Governo o dever positivo
de solicitar.
0 SR ..JULIO FROTA - Nunca O tendo SOli·
citado, ficuu, porém, inhibido · de cumprir a
promessa.
ACCl'e~ce que quando o.btivesso mesmo au·
torizuçiio legislativa, a concessilo do soldo em
questilo ficava ainda dependente do juizo do
Execuli vv, :\cerca d11 relevancia rios serviços
prestados poJas olliciacs de voluntarios que,
r!e p11ssagem, devo tleclarar, porque fui tes·
tcmunha, de tacto prrstaram na guerra. do
Parag;uay os mais relevantes serviços, mas,
corno já disse, áquellrs que mais se distin·
guiram, niio podendo o Governo de motu
proprio conceder-lhes o soldo, deu·lhes pen•
sões correspondentes ao mesmo soldo,
0 SR. B. DE MENDONÇA. SOBRINUO-E foi
muito illudido a e:;te respeito.
O SR . .JuLIO FnoTA-Sel·D·hia pelns ordens
do dia do exercito, do genet•al em cltefe ? De
accordo com cllas, o Gove1•no concedia pensões
nos ofllciaes que mais fC distinguiam em
combates.
Dependiam de autorizaçilo legislativa a
etrectiviri:l.lle dt\ promessa relativ:J. n.o soldo
o a da relativa ás p11tentes honorarillS, tanto
que om 1870 e 1ti7~ as Camaras votaram uma
autorizaçilo uo Governo para conceder as
lwnras do posto imme,liato ao que tinham os
om~iaes dm·ante n. campanh!1·
·
Quanto á prescrip~ilo, niio posso deprompto,
recordar-mo da lei geral quu rege :~r·ruateria.
~xro~L1i, comtuuo, ao nobre Seri~~m caso
mdtVldUIL!,
•· ,ji;f;:~l I,,.
Por occasiiio da minl1a p:trtida ·ptl.ioa 111.oom·
panh•\ tio Pn.raguay, deixai r1o liqni1la"r' no
Thcsouro Nacional uma di vida o.cti v11, a cujo
recebimento tinha incontestavel direito.
De volut. lla guerra, lindos os cinco n.nnos
tln. campanhn., sal}o o honrado Senador por
Alagôas o Llospncfto que obtivo no requm·er o
pagllrnonto dessa (\i Vida 'I Est:'1 p1·escr!pta .
'-.'

.
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Ora, prescripttt essa divida do Tbesouro, a te caso, não so poderia invocar a prescripção
cabo do cinco annos, li muito bajaprescripçiio de que lallou o illustre Senarlor pelo Rio
no tlm de vinte e sete armos p1ra uma pro- Grande do Sul, porque niio se tra.ta de uma
messa como a feita no decreto de 7 de janeiro 1 divida, trata-se de reconhecer um direito ou
0 Sn.. B. DE MENDONÇA SODRINHO-Güstou uma vantagem concedida, trata-se de uma
promessa do Governo, que deve trazer• o cu·
V. Ex. da prescripçiio 1
nho da honorabilidtL<le tios poderes publicas
0 Sn.. JULIO FROTA-A questão é outra. da na•;iio ...
Agradaria isso n. V. Ex. 'I Julgue por si.
Exponho o facto pam utnrmar que o que se 0 SR, B. DE MENDONÇA SoBRINHO-Apoiado.
<leu commig-o póde muito bem acontecer ao O Sa. SF.VE:tt!NO VrEmA- ... e os serviços
t~nent~·coronol Costa Sobrinho que dccor- prestados à patria, penso, niio prescrevem
rrdos vmte e sete annos, reclama o cumpri- eu1 tempo algum.
mento de uma pl'omessa feita, caso o Corpo 0 SR. JULIO FROTA - 0 nobre Sena•.lor
Legislativo autorizns'e a renlizaçiio della.
consinta que lhe preste uma infurmação.
!;moro si pude satisfazer a exigoucia do
Niio posso 1i1llar segunda vez, porque não
honrado Senador• por Alag<'as. Fiz, porém, sou o relator do parecer.
tudo quanto se achava ao alcance ele minl!as Para as necessidades dos otllcines de vo! un ·
limitadas forças.
tarios da patria, ha o meio de mandai-os
addir ao asylo, onde recebem soldo e etapa.
O Gover•uo é o juiz dessa concessão feita
O Sr. Sevea•ino "Vicirn -Sr.
aos
otllciaes que provem della carecer.
Presidente, as justns e criteriosas considerações tilitas pelo hom·arlo Senador, digno re- 0 SR. SEVERINO VIEIRA- Nestas condições,
PI'esentan te do Rio Grande do Sul, su tisfa- lcmbrarüL o alvitre de se pedir ao Governo
zern-me perfeitamente em po.rtrJ. Nutriwlo, informações sobre a pretenção deste official.
porem, alg-umas duvidas, suggeria á illustJ•e 0 SR. B. DE MENDONÇA SoDRINUO-Apoiado;
Commissão um alviLre,no sentido rle se resll· é muito justo.
va.r uma injustiça. que, porventura, resultas- 0 SR, SEVERINO VIEIRA - Caso seja acceito
se da decisiio sobre a especie, no caso singu· o ai vitr•e que acabo de suscitar e venha a
lar de que se trat:t.
questão ao recinto do Senado, parece-me que
Evidentemente, ha no decreto citado uma o pt•etendente, uma. vez reconhecido o seu
simples promessa, niio ha uma. obrigação. direito a vantttgens por serviços relevantes,
Mas V. Ex. sabe ser uma verdade procla- não poderá reclamar que se lhe pague mais
mada pelo ri filo popular, que a promessa do rlo que o relativo ao posto honorario que lhe
rico é tiio exigível como a divida do pobre ... foi concedido, quando voltou rla campanha do
0 SR. JULIO FROTA- ·V. Ex. psrmitte Paraguay.
uma observuçiio?
Tenho mesmo duvidas muito serias si
O Gove1•no prometteu, m:Ls o Legislativo diante da Constituição de 24 de fevereiro •le
não concedeu um~t lei dando o soldo. Entl•e- 1891, ao Poder Executivo ou ao Legislativo
tanto.o Podei• Executivo,o governo imperial, as~iste competencia para conceder essas
usando da faculdade que tinha, concedeu honras de postos.
Nestas condir;ües, lembrar•ia. á honrada
pensões a todos que lw. viam prestado rele·
vantos serviços. Por conse[juencia, a prome;· Commissiio a convenier1cia de se ouvir o
Governo sobre a pretençiio deste volunta.l'io
sa foi deste modo cumprida.
e
votaria neste sentido, si fusse apresentado
0 SR. SEVEIUNO VIEIRA- Estou perfeita- qualquer
requerimento.
mente de accordo com V. Ex. neste ponto.
Mas, como dizia, 81•. Presirlento, a promes0 !!iõa•. R:tuniro Jllareello~-Ntio
sa do rico é t:io exigível como a divida do po- posso 11 companhar 0 illustre Senador pela
bre. Ora, si ell'ectivamente os voluntarios da B11hia no pedido que l'ez do enviar-se unu1
t prestaram se1·viços relevantes, si o Go· solicitttção de interesse pal'ticulai' 110 Governo
paria
verno ora o competente pam o verillcnr, di- para 03 te transformar· se cm procurador,
1nte das informações do' chof,;s n:L campa· atlvoga,lo ou cousa semelhante, elo um indilih11, creio que o Jil.cto da pt·est:wão desses viduo, unico que dovo ro: uerm• quaosquer
'erviços relevantes não podia cahir debaixo inlbrmur;üos 0 tr·azel-us it 1commissiio e ao
la.s vistas do Governo oxp"ntanenmonte, sem Senudo .
.unrt provocaçfio, sem um exame.
l'odo-~e dar o facto de quo 0 pt•eto!llientc
03 Sa>. Srwrmr~o VmmA E ouraos diio
tO qunl se relere o p11recer• l.cnlt;L lll'esbtlo n.partcs .
.acs scrviQos e que, por ,\c,.mirlo ou po1• niio
O Srt. lt\~!IILO Il.\n.cmr,r.ns -0 Goi"OL'IlO l.on1
~or nouessidadns Hi1 occa.si:"Lo, l~<~o os tivo.;sc m~tis r]uo lil.;:er• : tom obt•i;.:u.,):i.o elo inl'ot•Jn<tl'
"oitl) p11tentcs no momento opportuno, E noB·. n.o Serw.dn sobro nc'~~oc·.io~ 1lo iut;orosse got·at.
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-------------------------------------------Assim, acho que essa medida produzirá

0 SR. SEVERINO VImiRA-Não propuz cousa
em haraços no Govr.rno, tão ato.l'elil.do, obri- alguma.
gal-o-ho. a ser procurador rlH um particular
0 SR.. RAM!ItO BARCELLOs-Suggeriu ODO~ue. ':em requerer uqui pelo seu interesse
bro Senador• que se mandasse ouvir o Go10d1 VldUII).
ve!'llo; mas isto é transformar o Governo em
0 SR. SEVERINO VIEIRA-Não é ser procu· procu radar de causas particulares. (Ntlo
r ado r : o Governo tem as fontes de i nfor· apoiados.)
mações, póde fornecei-as.
Si o Senndo approvar o parecer da Com_0 SR., RAMIRO BAll.CELLOS-Demais, a ques- missão, pelo qual eu voto, resta ao cidadão
ti10 pera?te_a no_ssa legislaçiio especial quanto o direito de voltar aqui com todos os docuà prescr1pçao n11o otl'erece duvida al"uma · mentos e requerer novamente, não nesta
ninguem impediu a este cidadão dm~mte ~ sessão, porque o Regimento o impede, mas
tef!!po f.lecorrirlo desde que V<liU do Paraguo.y na. sessiio seguinte. A elle, porém, é que cuma~e hoJe, de !nterromper est11 prescri pção, e pre cuidar de seus interesses e não no Gonao somos no~ nem o Govemo os pr•ocur~t verno.
Considero este requerimento antes um pedores rlaquelles que se esquecem de seus didido r\e pensão. E, como o Senado até hoje
reitos.
tem suspendido todo e qualquer• procedi0 SR. SEVERINO VIEinA uá um aparte.
mento relativamente a pensões, vow pelo
Q SR: RA!'!IRO ~A.!lCEttos-Esta prescri- ptuecer da houra.da Com missão, e o cidarlão
pçn o nua podo derxar de ser applicada a requerente, si julgar-se ni'io satisfeito da jus.
tiça do Senado, póde voltar para o anno com
todos os casos semelhantes.
.
Ainda mais : a prescripçi'io é relativ:t a documentos, instruindo sulllcientemente sua
uma r•etribuição pecuniaria. Onr\e se acha no petição c dizendo clar:tmente o que pede,
decreto o direito solido e fundado rle que porque por este requerimento o pedido não
haJa uma retribuiçi'io pecuniar•ia ~O decreto estiL caracterizado : si ell!l pede o soldo
divide-se em duas partes : uma em que o como teneute-coronel e não o era quando
. Governo, na ausencia do Poder Legislativo e voltou do Paraguay, uão se póde decidir
julgando-se com autoridade para tanto de- sobre o assumpto.
clarou que concederia as honras dos pÓstos Voto, pois, pelo parecer da Commissi'io de
conquistados pelos cidadãos voluntarios du- Marinha e Guerra, sendo licito ao requerente
rante a guerra; e outra em qtie o mesmo GG- repr•oduzir o seu pedido na vindoura sessão.
verno se obrigava a solicitar ao Poder Le- Qu~nto ao alvitre ne pedir sobre o caso ingislativo que ao mesmo tempo fosse concedido formações ao Governo, declaro que lhe sou
o soldo correspondente ás respectivas pa- advet·so, pois ent·mdo que assim malbaratentes. O Governo r! e então nunca solicitou teamos o direito do Senado de solicitar essas
no Poder Legislativo esta segunda parte do informações, porquanto o transformamos desta
decreto ; portanto, perante a legisl:J.ção do arte em procurador de causas particulares.
paiz não ha direito firmado.,.
Tenho concluido.
0 SR. SEVERINO VIEIRA-Estou de nccordo;
Ninp;uem
mais pedindo a pala. vra, encerranão ha direito firmado. Trata-se de· examinar
se
a
discussão.
si o pretendente tem merecimentos e está
no caso de ter o premio promettido.
Posttt a votos, e approvada a conclusão do
0 SR.. RAMIRO B.'>.RCELLOS-A questão, pois, parecer • em escrutínio secreto, por 30 votos
reduz-se ao seguinte : um ínflividuo julgou- contra cinco.
se com direito de receber um premio, uma
pensão, sob o nome de soldo, pelos serviços O Sr. Preô\ldente-Exgotada a maprestado~ na guerm; e só a este cidadão c:tbe teria. da ordem tio dia, vou te;vantar a sessão,
o trabalho de reunir todos os documentos· designando para a da. seguinte sessão:
possíveis para levar à convicção do Conl" discussão do projecto do Senado, n. 8,
gresso :t necessidade ou a cqu idade do d:tr- de 1807, transferindo para o domínio rlo Esse-lhe esta pensão. A Commissilo respectiva tado de Alagôas, o p1•opl'io nacional que
estudou o assumpto e veritlcou que o ci- serviu do qu!lrtel de linha na. cidade de
. dadi'io nenhuma prova apresentou, nem mes- Maceió ;
mo de patente com tt qual elle póde rece1" discussão do prüjccto do Senado, n. O,
ber o solrlo : actualmente olle ó tenentede
18D7, autorizando <t 11bertura do credito
coronel honorar"io, pelo que dizem, mas não
provou, o 1t Commiss:1o mesmo niio sabe si neccsotwio para n montagem do guindaste n
vnpor quo existe na Alfandega: de Macoió;
já o era naquello. occasião.
O q uo vamos votar ? Propoz o iIlustro So· 3" di~cussilo do. proposição da Camam dos
nado r pela Bahia. ; .
Deputados, n. 80, de 18\JG, autorizando o
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Governo a abr•ir o. credito de 132:809:!:99R, I pedindo que o son soldo s~j:t calculn,Jo de
su_Pplemcntar a rubrJCa n. 33, ''o art.. 7" da nccordo com o decreto do 15 de rlezemhro r! c
lei n. 300, .rle 30 do.dezomhro de 1895-Cre- 18\J4.- A' Commis>iio de Marinha o Guerra.
ditos especmos destmados ao pu"amento do
niltel e cobre importados em J896 para
O Sit. 2" SECitllTAR!O lê e vne a imprimir,
cunha"'em das respectivas moedas
'
pa~·a entrar na ordem dos trabalhos, o St'o
.
•
gumte
Levanta·se a sessão a I hora e 40 minutos
da tarde.
N. 05- 1897
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Ao meio dia ab~o-se a sessii(), estando presentes os Srs. Senadores Manoel de Queiroz
J. Catunda, Jose Bernardo, .Jolql.\im Sar:
menta, Fmncisco Machado, .Tust() Chermont,
Gomes de Castro, Nogueira Parana"'Utt Pires
Ferreira, Cruz, Alval'o .Machado,"' Aimcida
Barreto, Gonçalves Ferrerra, Rosa o Si! va
J~a9'1;1im i-'ern[lm~uco, Rego Mel lo, Leito~
O.lt.lCJca, Ro~a Jumor:. Sevei'ino Vieit•a, Vir,
g1ho Damazw, Henr1que Coutinho Eiwenio
Amorim, Quintino Bocn.yuva,Thom~z Delfina
Lopes Trovão, Moraes Barros, Caiado Leo:
poldo de Bulhües, .Joaquim de Souza, À. Azeredo, Generoso Ponce, Aquilino do Amaral
Alb~rto Gonçalves, Vicente Machado, Esteve~
Jumo.r, Gustavo Richard, Pinheiro Machado
e Julio Frota (38).
Deixam de comp~reccr, com causa partici·
parla, os Srs. Rauhno Horn, Benedicto Leite
Pedr~o Velho, Almino A!Tonso.Abdon Milanr,z'
Coelho e Cn.rnpos, Leandro Maciel,' Pórciun~
cu la, E. Wanrlenkolk, Feliciano Penna, Gon·
çalves Chaves, Fernando Lobo o Paula Souz11;
e, .sem el!a, os Srs. Manoel Bnrata, João Cor·
de1ro, B. d~ Mendnnca Sobrinho, Ruy Barbosa, Dommgos V:cente e Ramiro BarcciIos (19).
·
E' lida, posta em discus>iio e som 11ebate
app1•ova.rla a acta da sossiio anterior.
Ç> SR. I• SI~cRm'AltiO dit conta do sogumto
EXPEDIENTE
Quinze authenticns da elei~'ão senatorial a
q uo se pi·ocedeu no Estntlo rio Pará no dia
:~3 de junho proximo passado, para p~eonehi·
menta da vaga abertn. cm virtude r.! a J'eunncia
do Sr. Antonio Baona.- A' Commissiio úe
Poderes e Diplomacir.
Requerimento do 1" tononto rof'orm:ulo da
armada Artllur Wttldemiro d:1 Ser!'l1 Belfort
'

A' Commissão de Marinha e Guerra foi
presente a proposição da Gamara dos Deputados, n. 3, do corrente anuo, autorizando o
Poder Exe0utivo a reformar no posto de
alferes. com q sol1lo por inteiro, o tononte
honorario rio exerdto, sargento, aggregado
ao Batalhiio Aca'lemico, Arcilio de Freitas.
A Commissiio, examinando os papeis rela~ivos t1 esta questão, é de parecer que seja
arloptadaa re!'.;rida proposição, porquanto o
roq uerentc, pelos serviços que prestou durante a revolta, espccia,Jmen te no combato
úe 9 de fevereiro de 1894, na Armaçiio, em
Nictheroy, no quuJ inutilisou·se para o serviço, om consef]uencia dos graves ferimentos
que recebeu, sendo nessa occasiiio promovi'lo
u sargento-ajudante por actos de bravura,
tornou-se merecedor da remuneraçiio que
solicita, tanto mais que, pelo úecr·eto
n. 1.594 C, de 7 de novembro de 1893,
assiste-lhe riiroito á reforma no posto que
occupava.
Sala rlas commissões, 9 de julho de 1897.p;,.es Ferreira, relatol'. -Almeida Ba1·rcto.-
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Rosa Júnior.

A Commissiio do Finanças examinou com a
devida attençiio os papeis que acompanharam
a proposição ria Camara rios Deputados, n. 3,
de 1897, autorizn,ndo o Governo para reformar no posto de alferes, com o soldo por
inteiro, o cidadão Arciliolle Freitas.
Embora tenham sido distinctos os serviços
prestarlos pelo t•eferi,lo, cidadão, que expoz a
v1da e derramou o sangue cm defesa das
institui~ües, na lucta travada com os rcvol·
tosas na cidade rle Nictheroy, em 9 do feveroiroúc,l89-l. niio pórle a Commis>ão ·de Fimtnças ilConsclhar uo Semtdo a adopção da
mesma proposição, porque o cidadão Arcilio
de Freitas nrto pertence nem pertenceu
,jamais ao exercito, o a reforma é uma vantttgem inherento ú. profissão das a1·mas, quo
niio póde, nem devo ser libol.'n.lisada a quem
niio tem essa prollssiio.
·
Praça 1le prrlt. úo bat:tlhi\o academico, quo
operou cm Nithoroy tlumnto ar,woltiL do G
1le setembro, foi o cidad:i.o ,\rc\1 io do Froi tas
pl'Dmo vido no po!->to de s:;vgon lo-aj urlante,
aggroga1lo ao me~mo b:ltalll\\'• o pu,>tll\'iOl'·

.
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mente obteve, como remunet•ação de seus bons
serviços. as honras t!e tenente ilo excrc1to.
Terminada a. lucta o dhisolvido o corpo a
que pot•tenceu, volveu olle á vidtt civil e niio
manteve co:n >t força armad11 outra relaçiio
ou depcnrlencia siniio o direito ao uso do
uniforme rle tenente o ás respectivas honras,
direito com que a justiça do Governo recompensou a sua bravura.
E nem lhe pálle aproveitar o rli~posto no
decreto n. 1.594 C, rio7de novembro de 1893,
porquanto o art. I" deste decreto só ás
praças de pret d:1. gmn·da nacional, dos
corpos de policia. e das outl•as corporações
militarmentn organizadns, que se inutiliza~
rem eru consequencia. de ferimentos ou desastres occorridos em defesa dn. honra, rla integridade e do Governo leg d da Republica, dá
d.ireito á reforma com o soldo por iutoiro,
cunforme a legislaç•iio em vigor no exercito ;
" o cidarliio :\l'cilio de Froitas solicita a
J•oforma. niio como praça de pret, que em tlo
batalhão ac:tdomico, mas nn posto de all'e·
res e com o respectivo solrlo por inteiro.
Si fos'e elle olllcial1le qualquer rlo; corpo·
raçües mencionadas no alludirlo decreto, cir·
e umstancia que nrro se veritlc&, porque o
eidadão Arcilio do Freit~ts é 11penas tenonte
honorario do exe1·cito, teria direito nesse
caracter, niio á reforma com o solrlo por inteiro da respectiva patente, mas á admissão
no Asylo dos lnvnlidos da Pati·ia, si, por alg·um dos motivos acima especificados, não pudesse obtet• os meios de subsistencia, nos pre.
cisas termos do art. 2", do já cita.do decreto.
A doutrino. que vem de expendor a Commissão de Fim1nças e a mesma qne o Senado
jú. adoptou, quando, d.e accorrlo com o parecer
n .. 47 deste anno, rejeitou o projecto n. 44,
elo anno passatlo, que autorizava o Governo
para reformar no posto de 2" tonPnte o cidadão Antonio Candido da Silvtt Pimentel, 2"
lenent2 honol'llrio dn. armntltt c pratico de
l•harmacia contractarlo.
Lcvadn por estes motivo>, é a Comrusis~o
tlo Fin:tnças de parecer que a proposrçn.o
entre em discus;iio e sej:t rrjeitada.
Saltt das Commis;ües, 13 tle julho 1le 18!!7.
-.1. O. Gomes de Casii'O,- Leopoldo de
Bulliücs.- Sccm·ino Vieira. -Rrtm il·o Barcutlcs, ·- li'cl iciww Pmaa, -Leite c Oitieica.

O l!!iia·. Pires IFerrch•:t - Sr.
· Pre~ident.o, l:tmento quo niio tives<o chogndo
hontem muis cedo ao Senado pam, n:t qua~
!idade do rohttnr d11 Commissiio do Marinli 1 o
nnei'l'tt, !leil;u<'.cJ• o rmrcem· sobro o n;qw;rimcnto do tenente-cul'<iliOl Costa Sobr·inho.
Embora ostoja complctamcnto satbt'cito com
tt tlolosn. protluzidu. sobro'' p:trecor, .om l.o!lo
o "ttsu peço lieolli;tt it l\lcstt para uttci'[lO!'
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ligeiras considerações, apezar do caso se
nchat• resolvido.
Não li sobre a matet•ia votada, e sim sobre
o assumpto que com ella entende.
O tenente-coronel requerente procurou
fazer uma injustiça aos legisladores de golla
bordada, suppondo quenós, que fomos antigos
compauheiros de ca.mpanha, havíamos esquecido os serviços daquelles bravos legiohal'ios,
os voluntat•ios tla patria, entre os quaes o
Sr. tenente-coronel Costa Sobrinho não procurou salientar-se nos camp?s de batalha,
tornnnr\o-se muito notavel, porém, nos requerimentos das recompensas promettidas
pelo Governo.
Tambem fui soldado lá como os demais
signntarios do parecer, e nunca ouvimos
fallar. nem na occasiiio dos combates, nem
depois delles, no Sr. Co.sta Sobrinho. (Ha
dit•m·sos apartt!.<,)

.

Dentro de poucos dias, teremos de discil.tlr
ne~ocios militares nesta Casa, e tmrei de·
talnttda.mente tudo quanto diz respeito ávida
militar do Sr. Costa Sobrinho, p11ra. mais
uma vez o Senado ficar convencido da justiça
que se tem feito aos voluntarios da patria,
não dando o soldo 11 este offidat, que não
tem serviços capazes de competir com olllrol
centenares de bravos, que, ainda. hoje, ahi
estão sem ter obtido a recompensa que lhes
ern. devida,
Foi o que pesou principalmente no meu
espírito de relator, não se dever conceder
fa.vore> a um official. desprezando os outros.
Dito isto, tenho me explicado.

O §r. l"eBtc e Oitlcicn-Sr. Pre•
sidente, venho pedil• a V. Ex. uma informnçiio of!lcial. Preciso fazei-o porque do
estudo a quo estou procedendo relativ~tmente .
aos orçamentos, o que eu encontro é tão
extrnortlinario que necessito da palttvt•a da
~lestt om relação ao seguinte J'acto:
Peço
ctue V. Ex. me informe qual é o ultimo orça·
monto li'{uidn1lo, cujas tabellas foram mandadas pelo · Govet•no, orçamento liquidado,
fechado, encerr·udo.
Preciso dos algarismos a(} corto, porque,
decln.ro a V. Ex. nesta occasião como just.ificntiva d:t minha alllt•mação com esta sole·
mnid:tde, o rtne eu tenho lido, o fi ue eu tenho
estudado, pelus documentos q no possuo e me
!'oram distrilnritlos, rcprcsentrt uma monumental pillroria t•olativnmente a orr,:n.mentos;
niio lm algarismos que combinem, não !ta
dados que possam ot·iontnr, a mim pelo
menos, devido t:1lver. no pouco conhecimeuto
llliO t.enl10 tlo nssumpto ( n<1o o)loiado.< ), e a
balbtu•dia •:oncerncnt.e n tacs algarismos.
Encontro ns vorlms da synop~o tlistribu iclit ao Sanado di.ll'oronl.os das verbas das
~ulJellas oH'omeiilas polu Liovel·uo na sua pro·
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posta, dilferentes da propria p1•oposta. do · mi nio do Estado das Ala~ôas 0 pi•oprio na·
orçamento, de modo a ser impossível veri- cional, que servia de qut~rtel de linha na ci·
ficar qual é a verdadeira arrecadação elos d~>de de Maceió,
exerci cios anteriores.
Para tirar umo. ultima prova, descon- . O Sr. Pires Ferreira-Sr. Prefiando dos documentos que possuo, c preci- Sidente, estando o projecto em 1" discussão e
sando de saber qual é o ultimo orçamento PO!' deferencia ao collega que o apresentou,
encerrado, quero que V. Ex. informe de sua detxo, na presente occasião, de combatei-o.
cadeira qual é, porque sobre este vou basear . Fal-o:hel quando o projecto entrar em :?.•
o estudo que estou fa:rendo.
cl!SCUSS:40,
. Hei de ~r~zer ao Senado um quadro espemais pedindo a palavra encerraCial, exphc1to, muito claro, de todos estes se Ningnem
a
discussão
.
'
·
&!garis mos para justificar aquillo quo adiantei,
Posto. a votos, é o projecto approvndo para
d1z~ndo quE\ quanto ao orçamento o que se
esta fazendo é monument11l pilheria, repito, P!Lssar a 2•. discussão, indo antes á Commisnão é lei, e que o Congresso tem si1lo com- iHLO de Just1ça e Legislação.
pletamente mystificado em questões rle tal
gravidade, mzão pela qual nossas expressões
d~ que ha Si>ldo no orçamento, na lei orga- MONTAGgM DE UM GUINDASTE NA ALFANDEGA
mzada, na lei votada, não são tom~>das a
DE MACEIÓ
sério .
.E' isto ql!_e pretendo prova.r, e por isso peço Entra em 1" discussão o projecto do Senodo n. O, de 1897, autorizando o abertura
a mformaçao da Mesa,
do
.credito necessa.rio para a montagem do
0 SR. PRESIDENTE- V, Ex. deseja S::tber
gumdas~~
a vapor, que existe na Altandega
qual é o ultimo balanço remettido ~
de Macew,
0 SR, LEITE E 01TICICA - Sim, senhor,
O Sr. Leite e Oltlclcn-Sr. Pre0 Slt. PRESIDENTE - Ha synopse e ba. basidente, sinto a ausencia do meu honrado
lanço.
0 SR. LEITE E O!'l'IÇICA-Ha synopso de colleg~ Se.nador por Alagôas. Presente S. Ex.,
orçamentos que não estão liquidados. O que podel'la d1zer-Ihe quaes as razões que me induzem a votar contra este projecto logo no
se manrla como synopse não vale cou~a inicio
rla i• discussão.
'
alguma, nada significa absolutamente, por- O projecto
não
só
vae
de
encontro
forque estes algarismos s:io inutilisudos por uma mulas estabelecidas para. abertura de áscreditabellasmha que o Governo manda annmm á
como é inutil, por desnecessario.
proposta e que diz: quanto ao exercício rle tas,Tenho
informações oxactas a respeito do
1896, ar1•ecadado em !896, em uma columna ·
guin.daste
objectiv~ do pt•ojecto, pois já tive
calculado nos mezes que Jilltam do exercici~ enseJO de •.mtervir
JUnto do Ministro da Fade J896, outra columna. ; e ainda o semestl'e zenda para a montagem
do apparelho na Aladdicional de 1895, 3" colunuia; ora tudo isto fandega de Maceió.
perfaz total, que não está de accordo nem
V:oi adquirido. o refe~ido guindaste por
com a synopse nem com a propost~> (lo Go- meto
de um credito espec1a! aberto p~Io Governo, nem com algarismo algum.
yerno.
Q~ando o importador quiz receber a
E' por isso que eu preciso desta infor- 1rnp.ort:mcm
da compra, foi-lhe descontada,
mação, para poder• buscar me11 estudo.
emf :1vor do Thesouro, a quant,ia necossari;L
!J-rmar-se o guindaste.
4? Sr. Pre!ólidente-Presumo quo o para
Ma1s
tardo, o Governo mandou montai-o.
ult1mo balanço é de 189:J; ent.ret:tnto, vou Verificou-so,entiio.
que a ponte ondo tinha. de
mandar procurar na secretaria. (Pausa.)
sm•
armado
niio
oiTerecia
sutllO ultimo balanço recebido é o de 1892; o de cienle para o serviço quea oresisttmcia
guindaste
em
189:l ainda não J'oi 1'emetti1lo ao Senado, con- clmmado a prestar.
stando,totlovia, que já se acha impresso.
Uarecia-se, portanto, fazer qualquer obm
nessa ponte.
Ora. no orçamento actual se con>ii 0"na n.
ORDEM DO DIA ·
quantin..~e 60:00U$ pg,ra ouras da Alfa ndeg:L
úo ~!J1cew. Destl\ quantia estão despendidos,
TRANSFERgNCJA DN UM PROI'JUO NACIONAL AO ermo, trmta c tantos contos ; logo, ha
DOMINIO IJO gs•r ADO DAS ALAGOAS
verb11. snfficicnto, não só para a moutag-om
do gtuJHlasl.e, comu p:tra o;: rornuos o serviço
Entr11 em I" discussão u projecto do !So- de cons~lida~~~.n d.e quo precisa a pgnto. Po1'
auo, ll. 8, ilo 1807' trauslurinr.lo pu.m o do- consogmnte, SI para a consecuçao desses
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fins existe verba na lei orçamentaria, o
nobre Senador por Alagôas, em vez de
propór uma lei paru. abrir um credito extr~
orrlinario que attinge a cifra de 3:000.~. pois
a despez:1 com a montagem do guin~aste
orç[t em I: 500$ e outro t[tnto custariio as
obras recl[tmad[tS poJa ponte. O nobre Senador, digo, melhor furia entendendo-se com o
Governo, em cujas gra~,as está, e pedin.c!o ao
Sr. Ministro da Fazend:J. mande deduztr da
verba orçamentarh1 a quantia indi;,pensavel
para armar o guindaste.
Não ha, pois, necessidade alguma do credito proposto pelo honrado Senarlor por Alagôas. Além de ir de encontro ás pr •xes legisla ti 'Tas, que estabelecem a abert.ura de
credit.os cxtraordinarios a pe·l ir! o do Çlovorno,
o credito em questão é desnecossano, pois,
como jit tive ocGasião de dizer, o orçamento
vigente consigna verba para a e~ecuçiio qos
seryiços a que se r•etere o cred1 to em discussão.
Não ha necessidade de uma lei, tratam1o-se
de um credito de 3:000$. que seritt ató ridiculo. E' isso objecto de mero exponiente do
Ministerio da Fazenda.
Sendo desnecessario, não mo piLrece do con·
veniencia tlguriLr na co!lecção de leis brazi·
lei!•as para a Alf:'mdega do Macoió a abe1·tum
de um credito de :3:000$000.
Por tal motivo, sem aliás querer PI'Pjudicar a Alfandega e o commercio do Alagôas,
nos serviços que o guindaste póde prestar,
voto contra o proj~cto, appellatulo para o nobre Senador por Alagôas para que S. Ex. se
entenda com o Sr•. Mini,tro da i?azenda,
afim de que se mande emprehencler obra tiio
necessaria ao commercio e á ca1•ga o descarga da Altandega de Maceió.
Ninguem mais pedindo a palavra; encerrase a discussiio.
Posto a votos, é o projecto rejeitado.
CREDITO SUPPT.ll~mNTAR Á. RUBRICA N. 33 DO
ART. i• DA LEI N, 360, DE 30 DE llEZEMB!lO
DE

!895

Po.gtaa votos, e a proposição, assim emendada, approvada, e sendo adoptada, vae ser
devolvida á Camo.I'a dos Ueputados, indo
antes á Commissiio de Ret!acçlio para redigir
as omondas.
O Sr. PI·e~idente-Estando esgotada ::1 m:J.terin. da ordem do dia, vou Jevnntn.r
a sessão, designando para a da sessão seguinte:
Discussão unica dos pareceres ns. 64, de
!897 e G7 de 1896, aquollo rl:1 Commissiio de
de Policia e este da de Const.ituiçã.o, Poderes
e Diplomacia sobre a consultll feita pelo Presir!ente do Senado, em sessiio do 23 de JU(!.io
do anuo proximo ]Xtssado, expondo ns du·
vidas que tem relativamente à execução das
dí~posir}ões do Regimento Interno du Senado,
referentes a projectos concedendo pensões.

Levanta-se a sessão a I hora da tarde,
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Ptesidencia dos Srs. lifanoel Victotino e Ma·
nqcl de Queira= (Vice·P>·esidcnte)

Ao meio-dia abre-se a sessão, estando pr•e·
sentes os Sr·s. Senadores Manool de Queiroz,
J. Catunda, José Bernardo, Joaquim Sarmento, Francisco Machado, Manoel Barato.,
Justo Chermont, Gomes ele Castro, Nogueira
P:trana::ruá, Pir·es Ferreira, Cruz. Joiio Cor•·
de iro, AI varo Machado, Abdon Milanez, AI·
meida Barreto, Gonçalves Ferreira, Joaquim
t>ernambuco, Rego Mello, Leite e Oiticica,
Ros:t Jnnior, Severino Vieira, Vi!•gilio Dama·
zio, Eugenio Amorim, Q. Bocayuva, Thomaz
Delfina, Lopes Trovão, Moraes Barros, Caiado,
Leopoldo de Bulhões. Joaquim do Sonza., A.
Azererto, Generoso Ponce, Alberto Gonçalves,
Vicente Machado, Esteves ,Junior, Gustavo
Rích~trd, Julio Frota e Ramiro Barcellos (38).
Deixam do comparecer, com ~ansa participada., os Srs, Raulino Horn, BenediQto Leite,
Peclro Velho, Almíno Atfonso, Ros:1 o Silva,
Coelho o C:tmpos, Leandi'O Macio I, Pol•ciun •
cula, E. Wanrlenkolk, Feliciano Penna. Gon·
~alvos Ch:tves, Fernando LoiJo, Paula Souza,
Aquilino do Amaral e Pinheiro Machado;
e som el!n. os Srs, B. de Mendonça Sobi·inhO,
Ruy Burllosn, Henrique Coutinho o Doming-os
Vicente (!9).
E' lilb, posta em discussão e sem debate
npprovad::t :1 neta da sessiio [tl!torior.

Entra em 3" discussão, com ns omonda"
approvadtts em 2", a proposic;ão da .camara
dos lJoputados, n. 80, de 1806, atltorizando u
Governo a abrir o CI•edito do !32:809$008,
1upplementar ú rubrica n. 33, do ar}. 7" d!'l
. lei n. 300, do 30 de dezembro t!e LSOOJ-credi·
tos especians dostinarlos ao pn.gn.mento do
nikol e cobre importados em 1890, para
cunhagem das respectivas moeda~.
Ninguom pedint!o a pahtvr•a, oncerm·so
a disenssiTo.
Postas tt votos, sli.o npprovadas as cmondas
O S•·. I" StiCI"ül:u•io declal'll quo
não Jm oxpediento. ·
quo j:'t o haviam sitio em 2" tliscussfw.
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O Sn·. lR<Jtm.iiro B~u·ecH<Dl'l- St•.
O S••. ~" Seci•cturio Jó e vac a
imprimir, pam entrar na ordem dos tri11Ja· Pl'esideute, pedi a palavra p:ua 1'11Zcr um re·
qtwrimcnto, que import11 em um pedido de
lhos, o seguinte
int'orm:t~ão ao g-overno.
No nos,;o systema r1e governo, limitado :1
PARECJ.~R
curtos perioilos, ó nccess:trio quo os poderes
N. 60-1897
publicas estojum sempre vigilantes na mar·
cha rio;; negocias atlm de poderem ir remo·
A COJ?llllissüo deConstitui~iio, Pode1•es e Di· v.eudo _gl'allualm~nte ~,; embara.r;os ~uc uma
plomacm vem, r.omo lhe cumpre, interpor o s1tuaçuo possa tletxai' ttquella que a succerler.
~eu ~n.~ece~ sobt•e o veto opposto pelo Pr.,feito
Vne adeantn.do o periodo da duraçi!.o consti·
Mummpul a resolução do Conselho pel11 qual
tucionu,l
do actual Governo ...
se concedeu permissão ú Emprez11 Fluminense d.e annuncios pn.ra Ü1ZOt' uso de placas· - 0 SR ..JOÃO CORDtmw-Felizmento.
annunctos ~os .muros ou espaços das ruas e O Stt. RAMIRO RmCJm,os- ... e nns todos
prn.~as do Dtstrtcto Feder·al.
que obs'•rvnmos que elle assumiu as redea.s
Funda·se o veto em que a resoluçiio do da
cm umtt é 1JOc:t de calma,
Conselho fere a postur:t de 14 de novembro cm administração
que u Republicn tinh11 conseguido do·
del87:?. e o decroto n. 100, do II de Setembro minar as manifestaçües contra a ordem pude 1895.
llllca de que fUra. victima, infelizmente, de_A Com missão deve ponderar quo a t•csolu· vi~mos r·sporar que a nova administmç:1o
çao ve!ada. pelo Prefeito não c sinão a con· agtsse fortemente. com o maximo empenho
fi~maç•uo de outrn resolução anterior (à I"JUal
para desembuJ•açar a situação econom1c11 e
nao ~~ oppoz ·ceio) pela qual foi o Pt·efoito tinanceira
do paiz c tratar,poJ• todos os meios
uuto~tzado a celebrar um contrato com r.Jee
modos,
tle
buscar soluções compatíveis com
termm:~do cidadão pam o memw fim da
ns
fo1·ças
vivas
d11 nnçiio pura levnntar o p,liz
resoluç~o ora vetada, isto é, o uso de placas·
de
tii:o
ntHictivo
estado.
annuncws nos muros e espaços dns r•uas e
Pare
:ia·
me,
digo,
quo este devia ser o em·
praças do Dist.ricto Fedet•al.
penha
primordial,
o
empenho de honra dessa
Ess~ contrato l'oi celebrado elfectiv:1mente,
nova
ndminiotração,
como o cro:lito
em Vlrtu~!e do decreto municip:1! n. 1:36 rlo n~cional c:tda vez maisvisto
so
deprime
e u situa·
22 de abrtl de I895; el!e está vigorando d~srlc çuo da noss:1 moeda tiduci::tri:t. noss:1
moeda
essa data; e até se lhe addicionou uma nova coJ·rente, chega a ser assnstndora.
clausula, por accor·do entre a Prefoitum e o !Eu mesmo, Sr. Presidente, na mediria das
contratante, accordo esse ajustado c ceie· mmllas
for·ças e da minha muito
brad? com todas as formalitlndcs usuaes e me'T~OCJ'o:1poucadn.s
cotupetencia
(nr7o apoiarias), Jll'O·
p~blt.cado D? Expediente da. Pt·et'eitnm pelo
curm
chamar
a
attenção;
não sú do Seiwfo,
.Dta1'/0 O(ficwl de 12 do outubro de 1892.
como
de
todos
os
poderes
publicas do paiz,
Nestas contliçüe~ pensa :t Commissão que o n3.\'i1 O :tgg_I'l1Vameuto gradtli11
:les>e estado.
,,,~to do Prefeito J•ecaile inoppol'tunamont.e,
E, romo nao pertenço ao numero rlaquolles
nao sobre a t·esoluçiio do Conselho oll'ensiva
se contcnl.nm com t'uzcn· criticas, :;om
•las disposições citarias, mas sobre ;> contracto que
dai'
:dgunti
couselhos. inrlical' algum remctlio,
om v1gor, que viria assim a ser violcnta.- ttponl:ar algumtt
s~lução ao problem.t erttic:t·
mente rescindido si o Senado nsseuLis:o em elo~ rl1sse, pruClll'cH
dcmon.-trar o atê hoje não
ap~rovar_ o ·eeto agor:t submettido ú swt
fm
.contestado:
que
a Republicn não tinha
tlehberu\'ao .
ma1s
_re.ndas
arrecarlni.l~s sufllcientes om
. Púde-se estranlutr r1uo o Conselho Muni- relaç::.o as ~Jecessir.Jades t\ns Rerviços publicos;
ctp~l honve;,se nos sua~ rcsolnr;ões :1 pricatla d1a os uossos rleficils devittlll ser
mou·a.e n segnnda, ttmbas retercntes ao me.<- quo
mat?i'es;
a duprcciaç~.o do noss:t moeda
Jl!O oll,JeEto, tmnsgrerlido ag suas proprias duvtn. se1· pol'<IUe
cutl!l
vez
maior; ch,:;nei mesmo a
tlt~post?ues !eg!slnti_yas; ~n.as o facto o, que
fi?nl~
convenculo,
fazmulo
publiCit es"1 con·
es,a ttusgressuo nao ltn oppot•tu na meu to VlCf.':t~, rio que ni\o l.cria.mos
nPcessidado tia
at:tlli.:t~la pel~ l'i'lo do l're{:,ito: o longo tlisso
ct•eaçao
de
novos
impesr.o~ paro. :m:;mento"'
olla 1ot sancmonnd:t o protluzin rJJfeitos. desdo
r~ l:'m.'I:•· ma~ ~1ue. i:inh:unos m·::;encia tle pm·
que da sua execuç,:\o rnsultütl o contrato a c~11.
,11 l<t~Pl' cf!r-JcLt vn.tneitte n. íll'l'tna•líH}àO Ie·
que acJJIIa se ullu·le.
gii.Jm:t
o completa da~ mcsmns, pl'Dvenient.es
Nost1ts condir;tins, j11 k:t n. CouJmi.'Sân ser tlos llllposl.ns
t1c import;:t~~.o.
pr·cfodvel :1 rejcit;ii.•• dn ~l'lo tln l't·ofnilo
Ttl'"
o"casi:'i••.
:h• t.l•;t~m· pn.1·n. aqni do·
Munieipnl.
r.UIItollt.us o cstat::;t.Je:t,.; quu Jl:1rtwiam-nw pro·
Sala. tlas . C~mmissíit•s, cm 17 •lo .inlho rlc banles, 1'ül:ttiv:t~ ~L at'!'I.'Clt~l:•ç·ão tl:~ nuss:~
1307.- !,l~emttno lJocayuva,- Vh·c,l,• J/1.:· l'et:tl:t lltl'l!uw. quo_ o a, pr·o,luzirlll pelo imc:luulo.·-.llidoa :1/illlw•.
pusl.o tio tlllpurta•;::.o. l'üll:>t:i tJiltl set·i:t IJas-
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tante para. levar ao conhecimento do Poder remuneração actual dos empregad•
Executivo, que é quem está. enc:trregado de é mais do que mesquinha (apoiado
administrai' o facto, aliás até hoje não con- ella não dá absolutamente para vi•
testado de ser da nossa rend1t do imposto de de esperar que nem todos possam
importação arrecadado talvez apenas 60 "I• seducções que as irre?.ularidad•
otre1·ecer á.quelles que estão encarr
daquillo que devia ser.
Ora, comprehende V. Ex. e o Senado que semelhante serviço.
si este facto tivesse sirlo pelo illustre Sr. mi· O facto, porém, determina a seg;
nistro da Fazenda de então tomado na con- sequencia: si em uma. praça um
sideração que me pruecia merecer ; si por ciante consegue fazer despacho de s
S. Ex. ou si por seus successores julgado cadorias abaixo das taxas marcac'
di~no ela maxima attenção, terht procurado teem de fazer o mesmo, por mal
o Governo adopta1• meios praticas de acabar que seja a corporação commercia
com esse abuso, que é inveterado em todas as localidade, porque a necessidade
illdividuos a p1•ocurarem o mesmo
Alfandegas da Republica.
Procurei ser pratico nessa occasião, di· os mesmos meios, sem o que ficari•
zeudo que o defeito não estava sómente no mercio monopolisado por duas ou t
desvio de mercadorias dos pontos tlscaes, E assim os negociantes contra a vo:
que o maior prejuízo, provinha, da. falta de serem deshonestos, são obrigados,
percepção dos impostos sobre mercadorias en· a parte do Brazil assim acontece, a
tradas nas aHlwrlegas e mais estações tlscaes, meios e modos de despachar suas m
qne, em resumo, o prejuízo do fisco não mais baratas do que as condiçõe•
provinha propriamente do contrabando, mas determina. Isto é tacto geral.
sim do despacho barato, que era a regra, Parece·me, pois, que o meio pro
dicado immediu.tamente, logo que sE
quasi em todo o nosso ,pniz.
phenomeno entrasse na convicçã(
Não, disse levianamente ...
ver
no, era propor, estudar, ver
0 SR. ANTONIO AzEREDO - V. EX. acha
um outro systema de ar
adoptar
que são despachos baratos?
de renrlas de importação.
0 SR. RAMIRO BARCELLOS- ... si não depois Até hoje nada se fez, donde co1
de ter fdto serias indagações em importantes quem está errado sou eu, que as m
praças commercines do paiz.
prehensões e estas observações q
0 SR. JOÃO CORDEIRO -0 honrado Senador feito não correspondem á realidade
por Matto Grosso parece que não ouviu o é assim, e admitto o facto muito
mente, pois não tenho a pretençã•
que' . Ex. disse então.
gar-me intallivel em minhas opin
0 SR. RAMIRO BARCELLOS- Não p1•eciso assim, preciso era que alguem o
torD!Ir a dizer ao Senado, attemlendo ao que o Governo mesmo o declarasse
aparte do meu illustre collega, em que con· infelizmente, depois que trouxe es
siste o despacho barato. Mns a attenção que ao conhecimento do puiz. ainda n
me merece s. Ex., o desejo que tenho de uma contestação, nem official nem
levar ao espirita de S. Ex. uma boa con- Precisamos saber positivamente
vicção, afim de que possa trazer o con- situação da Republica; si não ha
curso da. sua illustracilo e de sua boa dada de augmentar as rendas peln
vontade á resolução de tão iJnpol•tante pro- daç1Lo mais fiscalisada, então nós pr
blema, fazem com que diga l'n pidamente procurar outros meios de equilibrar
a S. Ex. que o despacho barato con- orçamentos, porque a situação é,
siste no seguinte : sendo o nosso paiz dizer, uma situação que não póde p
um paiz de tarifas relativamente altas, de prompta e activa decisão.
e estando depreciada a nossa moeda, Nós sabemos a quanto montam os
os impostos de importação são fraudados missas do paiz: só para mandar pn
no despacho baruto do seguinte modo: o ne- trangeiro, o Governo precisa talve
gociante procura por intermedio de seus milhões de libt•as sterlinas annualme
despachantes classiticações ditrerentes, mais seis milhões de libras sterlinas são
baixas, da mercadoria a despachar, inferiores 180 mil contos.
áquellas que realmente devem ser observa· Temos aindtt a satisfação dos comp
das pelas ti1rifas. (Ha um aparte).
da divida interna, quer consolidar
Naturalmente, mas ahi estó. justamente o fi uctuante, que representam uns qua
deleito principal, entrega-se a fortuna pu- lhares, que, o.ddicionados áquelleo, a
blica, entregam·se as rendas da Republica a uns 200 mil contos. As rondas do p:
duas individualidades, a um despachante e reduzidas, pelo que vemos o se verií
a um coníerente; em um po.iz em que a hoje a 250 ou 2li0 mil contos, de r,Suuntlo
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fic~tmos apcn11s com 50 ou QO mil contos pr~r:J.
Sr. PrcsitlPntc, som estar procúrando in·
todo o serviço publico, quando um só mmis· comtnod:Lr o Govorno, sem ter o proposito do
terio absorve toda esta renda. ou mais do t1tzer·lho oppnsiç:1o, porque af!n:d de contas
que ella..
nPstas qucst.õrs tlolicadns, quo importam com
a lbrt,uull. publica, o rtever do homem politico
O Sn. Joio CoRDEIRo-Só o dtt Industria 0 tol'llar 0 m:lis emcn.z possível a a.cçúo do
absorve o dobro. (lia out1·os apartes.)
poder publico; eu não posso, entret:tnto,
O SR. RAMIRO BARCELLos-0 que fica para deixar de, com muita magna, inquit•ir daos outros ministm•ios, par11 toda 11 aJminis- quolles quo talvez me po>s:tm dnr umn res·
traçiiO tiO paiz1
posta, O l[llO é que foi leitO, que providencia
A questlio é muito séria, ó questão vital, 1i>i tomatln, que projecto Iili idéado, que com·
que flStit ameaçando mesmo os fundamentos bimtçiio imaginou o Governo dentro deste pe·
da Republica, si, os homens que ~ovel'nnm e riorlo, quo vem de 15 de novembro de 1~94
aquelles que teem a.utoritla,lc publica, n5o p11r<1. cá, afim rle preparm• a solução que nossa.
tomarem immediatamento uma firmo atti· situação exige. O I(Ue so tem leito 'I
tude deante de sl'melhantc8 factos.
o Sn.. LEITE E O!TICICA dá um aparto.
Entretanto, o que vejo é que nós estamos 0 Stl. RAmRo BAUCE!,LOS - Senhoras, o
como que enternecidos mt formação de par· a.nno passado, deantc dos receios muito r;ra.·
tidos politicas, fazendo e refazendo gTupos ves qtw a situação tinha. produzido, deante
partidos, apparelhanrlo os espíritos para a. ,1a rleclarar;iio l'eit:L pelo ill usti'e secretario <l<L
luta •la. futura. clPi~ão presidencial; fervi· fazenda a eminentes homens políticos que
ll1antlo no meio de intl'igas politicas, e a. foram convidados a uma reunião cm sua
questão séria aquelln. que interessa a todo o cas'l, deunte da declaração de que a Republica
Bmzil, a todos nós, estiL posta a margem! estava cm vesperas úe suspender pagamentos,
(:1poíados.)
le\·:tnlaram·se aqui os espíritos, preoccupa.dis·
Eu pergunto a mim mesmo: o que respon- sirnos com est11 declaração u procurou-se
del'emos ;i. posteridade; nus. que fizemos a. meios e modos de buscar recursos, dentro das
Republica. e que est:trnos collocado~ neste im· rorças vi vns do paiz, para remediar tL situa.·
}Jasse, nüo ~e Jevnntando uma. voz, niio ha· ç[o. Foi rlabi que surgiu a idea do art•enda·
veudo um conselho, uma preo~cUJX\Ç'ão deter· menlo das estradas de ferro, estradas de
minada perante o, Nação, que olha estnpe· ferro que dão deficit, quo pesam e teem
1ltcta par1t nossa marcba ~ O que dirão de pesado s'•mpre sobt·c o ThesoUl'o; pretendeuse dalti obter recursos para levantar, si fosse
nós~
Entüo nós fizemos a Republica para. collo· possi vel, o credito •lecadente da Republica.
ca.rmo·nos na posiçii.o de turco:; fatalist:ts,
O que se fez a re,;peito? O que se tem feito
que esperam que tudo isso so desfaça, que até bojo desse~ meios~ Parece-me que o plano
role, que so a.ti1·e tod:t esta obra de 15 de está inutihsado.
novembro de 1889 :i. sorte dus cousas nullas DU!'ante o interregno que houve na atlmi·
o el'!'ad!tS ?
nistrar;ão tio Sr. Dt·. Prudente de Mornes,
Senhores, eu tenho confianr.a ~tindn no pa- qnando essa :tdmini~traçiio passou ás müos do
triotismo dos meus p:Ltriclts, d:~q nelle~ que illustre Vice-Presidente da Rc•publica, que
teem as responsabilidades public>IS. Tcmho presido '' nnssa sessão de hoje, tratou-se,
me conservado, não dig-o tmnrtuillo, mns ca· s~·~umlo creto, com empenho, do buscar uma
lado, a. espera de vet• Slll'i(Íl' ali(Um>L cousa. solução <i. questão do. :::uru.ntia do nosoo creAiw\:L ha poucos tlia; annunci:u·am quo se dito, pelo,; meios concedidos pelo Congt·csso.
tinham Jeito uma ou duas rcunili,-s do Governo para tratar tlc semel!Janto assumpto, e A pas,agcm tlc S. Ex .. porem, pelo goos jornaes mais qunlillcados nu tlia scgttintc verno, lbi r:tpidn, foi de pouco lli~Lis do tres
disser'<Lm que em result.tttlo tl:L retutião mL\Iitt met.es. s. Ex. sahiu, e depois di>so, upcnn.>
apenas quo se n.u::;nwnl.arium as ta~ns do Te· do vez cm quando, um jornal rrunlquer tle·
lü"'l'apho e rlo Correto, que ~c pas~al'Jrt n Asylo cltLJ't1 quo um senhor, representante de qnal·
ue'"' Alienado;; para a :,;anttL CiiSII de Misori- quer syntlicllto, teve utna cctnl'urencia com o
COl'llia, o mais rluas ou trc~ tnr.•.lidns que. Govcmo.
O que ó ver,l:t lo iJ quo, pr·ovtLVelmentc,
todas som mau as, niio i111 pm·tn m la l I'CZ ll() m cm
um milh:tr de contos!! E' a,tó do Itotat• que nada, hn. rle solido re!tüivamonto a este asas 1lnas medidas :LponLtldns ]l:lrlt lll!g'tneuto sumpto. 1,: a mzão disso é ol>vi:t.
nas reurl11~ hfi.o do pr.Hiuzil· dimitmi~:~,o. IlOl'· A taXtt c:LmiJial, qnn d"prmtlc d:L observaçi'Lo
q1w em toti:L p:trl.e do IIIIJJJdo o qtto tnm elo· •htquolltes quu se ent.reg:un pura o simplesv 11 do n. rcnd:L dos Lclo;.:rapltos " COI'l'Oios ú monto a ('S~e as~.;umpt.o, e rpw nií.c1 FiO oug·a ..
justa.menlo o a.lmixamento das L:txttS. (!lo. llaJU llC'It:tR COLJSI\S; tl tilXIL UlLilllJial, di"O,
ostiL imlicttmlo quu nó8 vatuos tlo m11la peior.
dievrsos aparif•s.)
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O SR. VJCgNTi~ MACHADO- Nem o brasilco Si isto nii.o e verrlade, como quero crer,
pnrque o Gnverno niio pótle estar tomando
levantou esstt t~xa!
compromissos,
alem rlos quo a !ui autor·íza;
O SR. RAlllllW BAllCi~LLOS - Pergunto
agora: termina<los, como estão rtuasi. os tm- o que ó, C<>mtudo, corto e que og boatos corbalhos do Congre~so; vota, los os orçamentos, rem pela praç:t e estlio enfraquecendo ainda.
como parece que vão sel-o, com deficit supe· tmlis a nossa triste sítunçlio.
Chcga-so mesmo tt tUzer que a dívida ilurio r a I 00 mil contos, onde irá a taxa do
ctuante,
por bilhetes do Thesouro, I'olacambio?
tiva :1 avanço rle ronda, jit attinge acercn
Senhores, é preciso niio sor Cassa.ndrn, mas de 80.000:000$000.
ser previdente. Si nós vamos ter taxa cam- Ora, isto é nma cousa gravíssima.
bíal nbai~o d~ 7,__e, 9uiç~ a B e a 5, qual o, Brar.il não púrle estar vivendo de exvae ser a sttuaçao, Ja nao digo proprtnmente perilentes, como qualquer intlividuo arl'UI·
do Gove1•no e da wlministrnção, mas rJnal nado.
vae ser a situação da população desta Repu-~ Precisn tomar-se uma decisão ft•anca sobre
blica.
a. sil.uaçiio; pur· as consas clar:>s, poi·que
O SR. JoXo CoRDE!lW- Vae ser deposta de outro mo~o iremos, marchando ás ceg~s
pelo cambio.
para uma ?I'iSC que pode a1Iectat· a proprta
,
'd
..
,
nonra nacwnal.
0 SR, RAMIRO BARCELLOS- h VI aJa e
.
,
carissima na actualidade. Portanto, imagine , O SR. ~EITE E OtTICICA-Um .Jornal nott0 Senado : si uma di1Iercnça a menos de 1/4 c10~ h~. rl1as que estavaJ11 ap~arecendo notas
no cambio é ext1•aordinaria, porque no cam- ele oOO:;,_ d? Banco ~a Republica, s~m que as
bio baixo as di1Ierenças são cada vez m11is ua. em1s8ao anteriOr t1 vessern SidO recoextraorllinarias, qual vae ser a õitunçiio da Itudas.
O SR. RAMIRo BAI<CELLOs-Já não quero
população e a situação do Governo?
Senhores, é preciso que as vistas de todos relerir-me a outros boatos, digamos assim,
convil~am positivamente para este assumpto. que correm na praç11, !'aferentes ás reTudo o mais é tempo pm•dido ; nath produ- sponsaliilid:tdes do Governo, e que concori•em
zirá, porque, qualquer quo se,i:t o vencedor profunrlamonto para deprimir aiudtt mais
na luta partirlaria, vac I'eceber 1lestroços, 0 nosso crei!ito.
vae ficar com a responsabilirhde do Govemo,
Por exemplo, não quero citat• o facto a
sem poder governar, sem nada podei' fazer. que acaba de I'eferir-se o nobre Sen:tdor pelas
Eu mesmo,sinto-me assustado quanr1o ouço Alagôus.
perguntar na praça : PMa onde marcha o
0 SR. LEITE E O!T!C!CA-0 Jornal do Bra::it
Brazil ~
noticiou
isso, e não Joi contest~tdo. O Go·
Já não se falia nos proprios encargos
actuaes, mas nos encargos futuros. Por ex· verno tinlw. obrigllç,ão de contestar.
emplo : quem sabe em que ponto está a di· 0 SR. RAMIRO RmcELLOS-SJ•s., estaques·
vida f1 uctuante do Tllesouro ?
tão de emissão de po.pel moeda é tíio
O Thesouro póde, conformo está autori· grave ...
zado por lei, fazer emissão de bilhetes, como
St~. LEITE E ÜITIC!CA-N:"lo e a primeira
::.vanço de renr!a, bilhetes que teem do ser ar- yez0 ~ue
se li1z isso. Tem-so emittirlo muito
recadados, á medida que a receita !ôr en- papel moeda,
sem autorizacíio do Congresso.
trando.
(T?·ocam-se diversos apm•tes.)
0 SR. LEITE E 0IT!C!CA- 0 relatorio nada
O S1~. Pm~SID8NTE-Attenção !
diz.
Tom a palavra o Sr. Ramiro BarceUos.
O Si~. RAumo BAJtC!lLLOS- Et•a o que i:1
dizer. Procurei no relataria qu11Iquer noti- O Stt. R.mmo BAJtellf,r.os-Sr. Pr•esidente,
cia J'elativa á vida fluctuante e à emissão o di11logo a ~ue V. Ex. acaba do assistir,
de bilhetes, e nacht encontrei.
entro os Semtdores Que me ap:1rten.ram, refere-se
11 assumpto de tal gr·avidade, que
Diz-se na p!'ll~'a, e isto ri uma d11s circumstancias quo mais estão concorrendo p:tl'll a niio quero tratar 11elle neste momento. Taldepressão do cambio, que o Thesouro tom vez tenha do referir-me a ollo om occasíiío
jit uma divida 11uctunute, muito além da- oppol'tunn.
quelht pot'míttida por lei.
O nssnmpto envolvo t:Lcs rrspons:\bilidatlr.s,
Diz-se t1unbem que a cmiss:i.o do exercício ~uu não p1jde >'Gl' tl':tbdo nssimligoimrnoute,
antorior não foi rceolhida; ~no n.inrl:t cst:'t. om urna diseuss~.n fJLlO n~.o foi pt·oprhtmeut<J
como rlivir.la fluctuantc; o quo no presento iniciada p~tr:t esse fim. (,IJwiados.)
llxercicio 11 e111issão j[L ú suporior t't quo o O Sit. ~IOJU.i·:s B.\lti:OS - São Iouvaveis
Govorno podi11 ützor.
o~so.; escrupulos.
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O S1t. SJ.:VEI:Il\'0 VmmA-Ncm >e pr\do [:t-

O Slt. RA)lllto llA!lCJI:LLos-Perfeitamente.

aeeusnç-tto tiio grave, ~cm cot•te%a.
St•. Presidente, nuda tenho que ver, por
O SI:, LJ~t'l'l' E OJTICJC,\. -Temos ecrle7. L emquanto,uom :L questão, mesmo porque nós
s:d.>emos que não póde hn. ver mais tle 75 mil
disso.
contos omittidos: 25 mil que o foram na ad·
O Sn. SrCV~,!tiNO VmlrLI. - V. Ex. J que minist.mçiio unterior, o 50 mil posterior·
zor

Ull1:1

teu1 ; nós niio temos.

(lia outros apattes.)

lnPI)\0,

Si furam oxcedi1los os 50 mil contos,nlguem

sr. PI·csidente, como dizi:1, nã.o estou é o respon~avel, ou da administração anteriol'

preparado nem cr:1 a minha iutenção ü·azcl' ou da. act.ual, o quo não creio, porque não
ao dobate n. qucstiio que pro·luziu t.1wtos pó,ln haver crime mais grave do que o de
apartes-a questiio da cmissiio clundestint~ de cmittir pa.pel·moeda no paiz sem autoriza·
pa.pel.
ção express11 (\0 Congresso. (Apoiados.)
Apenas putlo ouvir dizer. entre os ap;crtcs
Nií.o t.enho, pois,que oc·cupar-me da questão
quo so c1•uzavnm, IJUC umrt emissão eslú fcit11 levantada pelos apartes dos i ilustres Senado·
á sombra. da lei 110 18i5.
res; o meu requerimento é para obter do GoE' preciso, ,lcsdc ,jú., rJUC se possa. J~zor um~ verno. ec1•eio que elle o fará com a m~:xima
ídé:t exact:t da eln8ticirlaclo dessa lei para, 81 presteza. informações relativas ao quantum
por acuso surgil' alguma discus>ii:o relativa- ela nos>a actual divida fluctuante.
mente a est11 materia gr:tvissima, niio se Nós temos de entra1• brevemente na orga·
possa vir aqui sophi;;mar on truncar as dís- niznç:iio dos orçamentos, e precis11mos saber
posiçü~s lognes. (Apoiados.)
~uaes süo os nossos compromissos urgentes ;
A lei de 18i5 é ~L que autoriza o Governo a porque. note v. Ex., e noto o Senado, difazer omissões por excrciei<J pat·:t emprestar vicln fluctuanto, quet• dizer de pagamento
a bancos antigamente :tté 25.000:000$, e rle- PI'OXimo, e divid L exigível dentro de prazo
pois até 50.000:000$000.
muito curto, e nós devemos ter o Thesouro
Ora, feito o empr·csr.irno, :tlei eslú. tran· preparado para satisfazer estes co,nprocada, porque " lei determina o maximo. e missos, sob pena de não termos quem nos dê
não poderit ser Jeita outrn cmisslio sem que In<Lis um vintem om uccasião de urgente neaquella est<'j:t recolltida.
cessidatle. Si o Thesouronão puder satisfazer
Nem póde deixal' de ser :'s>im, porque do estes cump1•onlissos, dentro de pouco tempo
contrario era um meio mnito facíl (\e au- todo o mundo poderá. obter dinheiro por emtorizar todos os gove1•nos a fhzcrem emissões lll'estimo, menos o Governo.
annuacs. pelo menos do 50.000:000.~, e no E' grave. pois, o augmento cxtraordinario
11m do 20 ou 30 annos a nossa emissiio sol'ín. ,)a divida fiuctuantc, e nós, que vamos con·
fabulosa, seri<t. umn. verdadeira torre de faccionar os orçamentos, precisamos ~aber
qual o estado de semelhante divida.
·B:tbel.
E' o que tinha a pedil' ao g,~nado, e ponso
O Sll. LgoroLDO nE Bur.nüBs-:\Jas este em·
que não mo serão negadas as informações
prcstimo ó caucionado.
solicito.
o Sit. JLumw B.\RCELI.O>-Caucionatlo ou queo meu
requerimento diz o seguinte (lê) :
niio ...
E' lido, apoiado e posto em discussão o se·
0 SR, LEOPOLDO DE BUI.UÜES-A lei tem sido guinto
•
cump1•ida.
0 SR. LEITE E 0!TIC!CA-i.'i'[o apoiado.
REQUERIMENTO
0 St~. RAMIRO BAHCEL!.OS-0 flllprcstimo
Requcít•o que, por intermcdio da Msa doe
nfLo pódo exc~der aquillo que a lei marca,
isto é, 50.000:000$,e não pudo ser feito outro, Senado, sejam solicit.adas do Poder Executivo
mesmo com caução, sem que nquclle esteja as seguintes informações :
!'esgatado. (Apoiados.)
i", A que impoi'tancia. monta. actualmente
E mesmo relativamente Li, cauçii:o, o. lei ue· a divid:t nuctu11!1te p~r b:lhetes do Thesouro
termina quaes siio ns condições om que ella Naciono.l '?
2". Si existem ainda niio rosgatn.,Jos títulos
pude tor Jogar; .uiio ;[o qwwsqucr titLdos. ou
p:tpeis, que cstl'J:tffi depu~tUtdos un., c:trt~ll'tts ,Jc divida Jluct,uunte perLcncontos a exerci·
dos b:Llleos, que poll.err~ ~m·r li' do garaut.m ~o cio~ pusoados ?
'l'licsouro pt>ht cm tssao f01 ti'. (apouulns), sao Sal:t flns sessões, 17 elo julho dcl897.cortus o detormi nudos ti ln los flUO oJI'et•cçu m llamil·o Bcwcc!los,
legitima garunti:t ao Govor1to.
o S1t. U:opor.no Dt•: Buwüt::s - A juiw do
O Sl·.Sevcl:"iuo Vieira-Sr.Pre·
sidontc, não ó meu fim oppor·mo no requeri·
0 UVOl'liO.
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monto do nobre Senador pelo Rio GrntHlo do
Sul, pois os assumptos a que ello ~e refere
são de tal natureza. graves e intcrc:;sam
tanto ás resoluções do Congresso no momento actual que não podo deixar ele ser
approvndo ; apenas me levanto pat•a louvar
o zelo e a. solicitude cDm que o honrado Se·
nador acaba rle J•efet•ir·se ii quesiiio que e
hoje a mais séri:t e a mais gravo da Repu·
blica, (Apoiorlos.)
Sr. Presidente, ha. muito t.emptl que penso
que o ponto frnco, si ó que a Republica no
Hra.zil tem ponto fl•aco. este ponto t'1·uco. este
calcanhar de Achilles, ó a questão financeira.

(Apoia<ios.)

Por isso, des1lc que faço parte do Cong-resso
Nacional, quer n~~ta Casa.. quer na Comam
dos Deputados, impuz 11 mim mesmo o dever
rle combater, 1le resistir a todos os augmentos
de despeza. (Muito bem.)
Feitn. est11 rleclaração, devo lembrar ao
nobre Senador qrre as difficuldades ingentes
que assoberb~m o Governo nctunl voem de
longe : veem do imperio, o vcem r1er:ois do
imperio. (Apoiar/os,)
Ha muito tempo que o Thrsouro Nacional
vive do r.redito, mas •lelle niio se póde abusar
indefinidamente. (Apoiados,)
Elle é inexanrivel, elle se esgota .•.
0 SR. GENEROSO PoNCE-EstiL e>gotado.
0 SR. SEVERINO VIEIRA- ... e nós chegámos por assim dizer a este momento f:ttal.
Appellando, portanto, o nol,re Senador pelo
Rin Grande do Sul, para o patriotismo de
todos nós e secun•lanrlo os intentos elevados
de S. Ex., devo dizer que actualmento estas
questões são tiio gmves, que devem sobrepu·
jar a todas M outra~. e •levem ~er o ohjectn
da attenção e solicitude não só rio Poder
Executivo como tambcm do Congresso
(apoiados); por•que só dos dons po:ler·r.s pôde
vir uma solução digna, sntisfuctoria para debellar esta crise. (Muito bem, muito bem.)
Ninguem mais pedindo a palavJ•a, encm•ra·
se a discussão.
Posto a votos, éapprovndo o requerimento.
ORDEM DO DIA
INTllRPRETAÇÃO DO JU<JGH!ENTO !NTER:-10 DO
SENADO QUANTO A ACCE!'J'AÇÃO llll PJ(O,mCTOS
QUI!! CONCEDE:\! PBNSÕI~S

Entram cm ri iscus>ii.o uni~a os pal'rcer~s
ns. 64, rio 1807 o Gi do IR%, 1\~urllo rla
Commissilo do Polici11 o este da de Consti·
tn ição, Poderes c Diplomacia, sobre n. consulta,
feitn. pelo Presidente 110 Sen11rlo, em sessão do

og ]8!)7
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23 lle mn io d.o nnno proximo pas•ado, expondo
as duvidas que trm relativamentA iL execu·
çiio dns disposiçiir·s do Regimento InteJ'nO do
Senado. referentes a projectos concetlendo
pensões.
(O Sr. P1·esidcnte deixa a cadcil·a da Presirlencüt, que passa a sc1· occupada pelo Sr.
Vice-ptcsidente.)

O Sr•. Severino Vieir•a-Sr. Presidente, peço a devidtL venia üs illustrndas
Comm issües signatn das do~ pat·eceJ•es para
fazer nli:u mas ob~ervações rela ti vas as conclnsõeR dos me~mos.
Na questão de concess<ies de pensões ha.
dous por'eres que devem sm• ouvidos c, por
sua ntttureza. clht rleve caber ao porlet• que
verillque si. de f,JCto, n. pessoa que pede ostá.
n•1s condições de ser pensionista do Tllesouro
Publico.
Esta questão não pócle ser ventilada absolutamente pelo Poder Legislativo ; el111 deve
ser resolviflu pelo Poder Executivo. Ao Poder Legisla,ti vo pertencerá conceder a verba
aos que o Poder Executivo entendesse com o
direito da pensão.
Desta maneira estabc!ecer·se·hia ate como
que um duplo pliilt.ro para as concessões
de.>tn. natureza qne, orclin:~riamente, são re·
solvidns mais pelo coru~iio do que poJa cabeçtt,
Neste sentira cu lembraria que os pareceres voltassem á.s honradas Commi~sões para
redig-irem um pt•o,jecto reguhtnrlo a mataria
de modo a ostabelecm• ati contliçües pm•a :1
concessão ele ponsües, l11ndo no Poder Ex·
ecutivo a Caculrlade de reconhecer os requisitos nccessarios pa1•a ~SSit conceEsão, atlm de
que o Poder Legisl~tivo podes~>e votar a.
quantin nece3:mria para o pagamento das
reli•r·idas pen~õos.
Este é o modo pelo qual entendo ~uo rleve
ser 1•esol vida a~ uestão, mas estou certo que
vou ouvir a pal11vm autorizada das honradas
Commissües, e é passivei que ella determine
a modirtear;,:io do que penso a respeito.

O Sr·. Q. Docayuv:t- Sr. Presi·
dente, supponho que o hom·a•lo Senador pela
Bahitt cstít de nccordo curn ns conclusões do
parecer.
As Com missões, csturln nilo o assumpto, distinguit•um u.q rluus que,tües; a que estava
comprehondirla na consulta feita pelo Sr. Pre·
sidonte do :-;enn'do, cm prirncii'O Jngar, o a
qurstãl• tlit .~ompctcn,in. em >e::nml:t Iogn.r,
i~to rí. wlr:·o :t clisposiçfi,o do rrgirn••nto ''"Se·
n:l'lo, qtw pl'CSUI!Ji:t e"mpelunci:~ no Poclcr
Executivo p:u·a. faze I' llll:l'eês peeun i:r r ias.
O Sn. SEYJJ:tuNo Vmm A diL um aparte.

102

'·
;'

~
~

i

I

i

!!

\

ANNAES DO SENADO

0 Srt. 0. POCAYUVA- A CommisóÜO JlOil· o su. Q. Boc.wuvA- Penso que e esse o
derou qu~ cm~wwto não houvesse uma lei melhor expedie!lto n adopl.nr.
esta tu indo a~ condiçiíes em q uo l'o>sem confo- E' IiJo, apoiado o posto em discussão o seI'idas as concc·sõ<•s de pensüe~, n compctencia guinte
ora commum ao Senado e it Camnra..
Ern n unica duvida npresentada pelo PreHEQUBJ{Ii\IENTO
sit!ente do Senado.
Ncsto assumpto V. Ex. está de accordo
com migo.
«Requeiro que fique adiada a rli~cussão do~
O SR. SI~VEJUNO VmmA - Perfeitamente. paJ•eceres até ser apresentado _projecto de lei
0 SR. Q, BüCAYUVA-Eu acredito que dfe· re~ulando a conces1ão de pensoes.
ctivament.e é nece:;sario oppo:· um paradeiro Em 17 do julho de 189i.-Se~cl'Íno Vieim.
:'1 facilid:vlo com que o'~as pensões são concedidas pelo Congresso. Vou mais longe, acreSr. Go~nc!il de Casti•o- tem
dito que si ess;1 Jaculdarlc pertencesse ao
Poder Execntivo,e si nenhuma pensiio potlr•s· ncces~hl:rde da. bencvolencia dos illuslres sise ser concedida pelo Congresso sem solicita- gnatario~ do par·ccor! que se discute, para as
,
ção rlo Poder· Executi vo,o Presidente da Repu· ob,ervaçues, que vnt lazer.
blica escrupulosaria muito em pedir ess;rs A primeira parto desse parecer. e de uma
pensões, que muitas vezes são o resultado da pro,•edencia incontestavel; o l'('gtmento do
generosidade de alguns membros do Con- senado niTo póde 1liJ•imir <luvidas iL respeito
de competencias resultantes de textos consgresso.
Penso que ao Porlet• Executivo pertence titucionaes; é restricto o seu campo de ac. .
a faculdade do conceder as pensões, e não ção, que é o recinto ~o Senado.
serít o meu voto que falte para autorisar 'esta o Governo do Brazrl tem poderes limitados;
e é principio de direit9, que em .ma teria de
faculdade.
comnetencia,
a que nuo e dada e recusada.
Penso que harerit mais garantia para o
Os poderes são explicitas ou implicitos ; e
Thesnuro Nacional om serem as pensões pro·
cessadas perante o Poder Executivo, sendo este de concede!' pensões, e implicito na opiconcedidas pelo mesmo Poder, sob a clau- nião da com missão, porque nfto ha texto da
sula dn approvação do Congresso; penso que Constituição que o estabele9a. Resta saber SI
ao Congresso Nncional ou ao Poder
e meliJor ioSO do que deixar;\ iniciativa in- compete
.
dividual dos membros que compoern o Con· Executivo.
A
com
missão
entendo
que
e
do Congresso a
gresso n propositum das pensões, que são
sempre onm·o.;as c nem sem pro justificadas. competencia, e J'nnd:t-se em dous texto~ da
Contitituiçiio: no § 4" do art. 34, que elo. ao
O Sn.. Mor..AES B.\Rnos - li' fazor·se uma Congresso a attribuiçüo de reg-ular ;1 arrecn.lei a este respeito.
dar;üo c distribuição das rendas federa~s, e
O SR. Q. BoCAYUvA-Ti' justamente o que no n. 33 do mesmo :trtigo que o orador !e.
estou sol icitnmlo, e e como conclue o parecer•,
Faz depois considernç<jes mostrando que de
semlo essa a opiniito tio nobre Senador pela nenhum desses textos se pódo deduzir arguBahia, que eu adopto.
mento, que a.utoriso a com~etencia para con·
O SR. MmtAEs B.\!mos- Porque V. Ex. cessiTo rle pensões; e nmp_liando as ~uas con·
sideraç·,jes aponta os perrgos que podem renão oiferccc um projc.·to?
sult.nr
dtt concessiio Jeita poJo Congresso.
O SR. Q. Boc.\ YU\'A - A Com missão niio Aponta o que se tem pas,ado nos Estudos
teve esse r•ncnrgo; o lim do s•;u parecer foi res· Unidos <ln Ameriea. do Nor·to, on~e a con~es
pondcr ú duvi<!:.t pmpo.sta pelo nnbrc Presi- süo
de pensücs pclo_Congresso, ,Puz em rrs~o
dente do Senado. i\I:rs o que digo é ~no penso :rs flnam·as
d11 Naçao; <J est:t so poudo re~IS·
sei' molhar uma lei tomanrlo as pensões do· tir ao prcjuizo
resultante dessa concessao,
pendentes do Poder Executivo, porqu~ c!lo "'J'a"ns no tlosonvolvimento
assombroso da
e,;t;i m:tis no caso <lo ;tprecim· :rs cond i<,,Ges om ~ua · industria, da sua agricultura
e do s~u
que clht~ devem ser eonccdirlas, <lu .inlgal-as, progre>so, quo llill diio recursos oxtJ•aordtou não, justificadas, não porlentlo lacs concessões ter outra causa sinüo rl'ievantcs ser· narios.
o al'!l.•lor explica as duvidas~ que tem, e
viço;; pre,tnrlos :'t Nnção, isto com a sancçiTo que
o inhibAm de usar de uma fuculdad~ que
ult.ima do Cong-resso.
nito
1ho foi !lnda por lei ; lcm~rn .o stlen?!O da
Por est:< li:I!'IIHL não mo npponho ao que JIJi
<le :.!4 do fuvm·ea·c• :1 respeito ~o
propo.::t.o pelo ifl1rstro Senador pela Balli:L; :ro const.ituiç:io
pcnsiín,;,
t:mlo
mais sig·niflc:tt.ivo qunmlo_sao
eOIJLt':ll'in, garar.to-Jhe <lesrle ,J:t o llrcu voto ... expr·r·ss:rs :rs CO!Jstitui~C·cs
do.> Eslados-Un1!1os
n SIL S!IYIEJ:Ii'>a YJE!It.\- Agmde<;o mui lo o d:t Republica t.rg-cnl.irm, quo lho servm~m
n V. gx,
de nol'ma. ; o depois do outras constdomçucs
~
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docl:tra niio prctenrler cmbar•açn.r a P·l>sa:;cm
do requerimento a.presentwlo pelo nolJro ~o
nadar pelu, Bahia; que votará. por elle, certo
de que a nobro commissão, rm organiz:1çüo
do projecto, mudará. de conselho, e no menos
Jlrocurará dificultar as concessües de pensão.
Referindo-se ao cliscurso profrlrido pelo nobre Senador do Rio Grande rio Sul, mo;;tra o
orador a importancia d:t questão llnnnceira,
que sobrelev11 a todas, e lombt·a como principal remcdto a boa nrrecu.dação rlas rendas e
a rcducçlio das despezas publicas.
Terminando, pede à commissiio que dasp~je
o Congresso da iniciativ:1 da concessão de
pensüos, para só homologar as concessões
feitas pelo Poder Executivo.

.

·,,
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Pr:>ject.os concrdenrlo pnnsõos, remettidos
prlu outro r.uno do Co:1p;resso, estão ha anno
e t:~nto aqui, pendentes de p11l'eCOJ',
Foi por solicitnçüo, ou a requerimento de
um honrado Sen:vlor, que este paJ•acer foi.
sujeito á dellber<~çiio da Casa. Mas a Mesa
precistt dar destino a essas proposições; não
pórle indefinhhtmcmte adiar a sua solução.

(Apoiados)

O

Quintino Bocayuvn (pela
~~·. Presidente, o embaraço que
t.eem encontl'a.do as Commissões reunidas
ne;ta f[Uostlio 1bi justamente este.
O Senado tinha sem duvida, como tem,
liberdade parn. deS!•reznl', querendo, um pro·
O 81·. P1·esidente reassume a prcsidencia. jecto de sna propria iniciativa. !lias, pelo
rnenos, não seria cm· tez, qu;mdo não fosse,
como é na minha opinião, il'I'egular, que- se
O Sr. Prc!iliden"te- O l'equeri· lnnr.•asse ao limbo do esquecimento projectos
menta do honrado Senador pela. Ba.ltia, o rJUe ,iá. constituem proposições da Camara dos
Sr. Severino Vieim, nem podia SOl' sujeito ueputados,algumas das quaes estão na pasta,
a npoio.mento. S. Ex. requereu o seguinte: e precis1tm set• submettidas á. deliberação do
Senndo.
(L8j.
O parecei' da commissiio não tem sub~tan
A 7 de agosto do anno passado foi apJ•esentado um projecto, que esta no seio da Com- cialmente outra conclusão que não seja esta;
missão, exactamente regulando a. mataria de e si fundamentou com algumas considemções
qne tmta o requet·imento do honrado Se- opinião final. Joi unicamente para attender
á exposição das duvidas propostas pele honnador.
mdo
PI'esidente do Senado.
O requerimento importari\1 no adiam~nto
Na apreciação dessas duvidas foi que a
indeterminado da. questão .
Commissiio
teve de explanar, emboJ•apei'funNão ha pois nada a sujeitar á votação do
ctoriamente.
algumas das t!Jeses que ot•am
Senado.
elevadamente consideradas lm pouco pelo
iii ustl'e Senador representante do MamO Sr. Severino Vieira (pela nhiio.
·
r
a~·dcm)- Sr. Prestdente, o meu requeriPor
maior,
porém,
que
seja
a autoJ•idade
mento Jbi a melhor furmula que encontrei
para resolver tt questão ; n:1o po•li;c sabor de S Ex., pol' maior que seja o meu I'espeito
que lmvitt já um projecto nesse sentido, e, ós suas luzes, peço licença ao meu collega
portanto, requeiro a retirada do meu reque· pam continuar a suppor que a Jl!.culdade de
concede!' pensões, em oora não exp1•essamente
rimento.
estntuida no texto d:t nossa Constituição,
entra comtudo na O!'bita tlaquellos poderes
O S1•. LeH.e e Oitieüea (pela implícitos do Congresso, que,segundo theoJ•ias
ot·dem) - Dn discu,são quo se tmvou sobre do commentll.rlores nmeJ•icanos, que estão
o 11,sumpto, parece-mo poder concluir que ;enrlo applicadas ao exercício das J'Llncções
devia ScJ substituir o requerimento do lton· legislativas, formll.m um dos meios legítimos
rado Senador pol:t B:tltia po!' um outro. li1· 11111'1t o preenchimento doRsa alt11 funcç;to.
?-endo eom que vulto o parecer com o proOra, o honrado Senarlot• foi o primeiro que
.JOCto que V. Ex. nll udiu ii. Comruissão,
1lc11nrlo sn;;pons:t a delio•·raç•iio do Senado assignalou qur1 casos podiam haver em que
sobre os pt•ojectos existentes. A CJmmissiio a Nação, represent:tda pelo Congt•esso Na·
cional. se julgasse obrigada a demonstrar,
elaboraria a suu. novtt conclusão.
por lorma I'Special o por um testemunho
Si esto. idcin for acceitn, si tiver rtannuencirt solomno, a relevancia rlo serviços prestar! os it
elos meus coi!Pgas, mandarei um requeri· c:msa publica. Ficaria, so;:unrlo 11 thcoria do
monto nosto sentitlo.
nobre ~on:trlor, privado o Congresso do Jilzer
urn:t tJrot•cô pccun iaria, :;i entender quo a re·
~ll Sr. ll"re,.ü4Tien11:o-Pondoro no no· levnncia do;ses serviços, as condições om que
h~" Sormrlot•quoo alvitre suggol'ido por S.Ex. so uclliL o imlividuo que o,; ])!'estou ou sua
nau resolvo a quest:"io.
1l1rnilia, 8i ú fullccido, o rocommondnm ageS1•,

ordem)-
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nerosidade da Nação, representada pelo seu 0 Sa.. PRESIDENTE- Estando esgotada o.
CongressoY
mataria da ordem do dia, vou Jevnnta.r a
sessão,
designando para a da seguinte:
Não se póde privar o Congresso de pra·
tlcar esse acto, nem presumir que seja lacil Votação em discussão unica dos pareceres
e condescendente na concessão des;es favores ns. 64, de 1897 e 67 de 1896, aquelle da Com·
indivi~uaes, que realmente não devem ser missão de Policia e este da de Constituição,
Poderes e Diplomacia sobre a consulta, feita
feitos sinão do modo o mais escrupuloso.
pelo presidente do Senudo, em sessão de 23
Não se póde, porem, admittir que o Con· de maio do anno proximo passado, expondo
gresso exercite suas funcçües sem aquelle as duvidas que tem relativamente 6 execução
alto crlterio, sem o.quella sabedoria, sem das disposições do Regimento Interno do Se·
aquelle patriotismo que o honrado Senador n~do, referentes a projectos concedendo pen·
presumiu.
soes.
Por consequencia essa questão está limi- Trabalhos de Commissões.
tada pelo seu caracter. Temos pendentes de
deliberação do Senado proposições da Camara Levanta-se a sessão ás 2 horas e 40 minu·
dos Deputados, relativas a pensões. Não se tos da tarde.
trata, portanto, de dirimir si temos ou
não competencia para conceder pensões.
Tendo ou não tendo-a, o facto é que já teem
sido concedidas pensões, quer por iniciativa
53• SESSÃO EM 19 DE JULHO DE 1897
de projectos do Senado, quer por iniciativa
de projectos da Camara.. Com relação a proPresídencía do Sr, Manoel Victoríno
jectos, que tiveram sua propositura no seio
desta Assembléa, podemos adoptar a delibe·
ração de retiral·os; mas com referencia aos Ao meio·dia, abre·se a sessão, estando pre·
que constituem proposições da Camara, e foi sentes os Srs Senadores Manoel de '<ueiroz,
esta a duvida da Mesa, o Senado não tem a J. Catuncta, Jose Bernardo, Joaquim Sar·
:faculdade de subtrahil·os á deliber•ação desta menta, Raulino Horn, Francisco Machado,
Casa. Por consequencia, o que ha a fazer é Manoel Barata, Justo Chermont, Benedicto
collocar na ordem do dia essas proposições da Leite, Gomes de Castro, Nogueira Parana·
Camara, e opportunamente ser nclla incluido guá, Pires Ferreira, Cruz, João Cordeiro,
o projecto apresentado o anno passado, re· AlminoAlfonso, Alvaro Machado, Abdon M•·
guiando a concessão de pensões. Deste modo, lanez, Almeida Barreto, Gonçalves Ferreira.,
tanto o intuito do illu'tre Senador pela Bahia, Jo~quim Pernambuco, B. de Mendonça Socomo o do illustre Senador pelo Maranhíle, brmho, Rego Mello, Rosa Junior, Severino
ficam satisfeitos.
Vieira, Virgi!io Damazio, Henrique Coutinho,
Eugenio
Amorim, Q. Bocayuva., Thomaz DeiNingu~m m~is pedindo a palavra, encer·
fino,
Lopes
Trovão, E:. Wandenkolk, Feli·
ra-se a d1scussao.
ciano Penna., Moraes Barros, Caiado, Leopoldo
Annunciada a votação do pedido de retira· de Bulbões, Joaquim de Souza, A. Azeredo,
da do requerimento do Sr. Severino Vieira, Generoso Ponce, Aquilino do Amaral, Alberto
verifica·se não haver• numero para. deli· Gonçalves, Vicente Machado, Estoves Junior,
bera.r.
Gustavo Richard, Julio Frota. e Ramiro Barcellos (45).
Procede-se 6 chamada dos Srs. Senadores
que compareceram á sessão (38) e deixa . Deixam de comparecer, com causa partide r~spon~er os Srs. ~. Catunda, que com- Cipada, os Srs. Pedro Velho, Rosa e Silva,
mumcou 11 Mesa o mot1vo por que si retirava. Coelho e Campos, Leandro Maciel, Porciune Nogueira Para.na.guá, Pir•es Ferreira, Al- cula, Gonçalves Chaves, Fernando Lobo,
meida Barreto, Joaquim Per•nambuco, Rosa Paula Souza t1 Pinheiro Machado; e, sem ella,
Junior, Virgilio Damasio, Caia,lo, A. Azeredo os Srs. Leite e Oiticica, Ruy Barbosa e Doe Generoso Ponce, que não fizeram communi· mingos Vicente (12).
cnção alguma (I O).
E' lida, posta em discussão e sem debate
Não havendo numero para votar.se a reti· approvada, a neta da sessão anterior.
rada do requerimento, fica este prejudicado.
O Sr. Jo Secretario declara quo
Continúa a discussão dos pareceres.
não ha expetliente.
Nlnguem mais pedindo a palavra encor.
ra·se a discu~s1lo, ficando a votaçãb adiuda O Sr. 2" Secre1.:u•io lê o fica sobre
por falta. de quo1·um.
a Mosn para ser discutido na sessão seguinte,
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depo!s de publicado no Diario do Congresso, o O caso era cousa julg-ada e sobre elle as
segumte:
considerações que eu poderia fazer nã·) colhiam absolutamente pnra o atreito de livrar
o Thesouro do peso do pagamento dessa.
PARECER
aposen tacão.
Ha tres dias, porém, Sr. Presidente, o
N. G7-1897
Dim·io Official deu noticia de que foi registrado no Tribunal de Contas um contracto
Redo.cçl1.o final das emendas do Senado à pro- f'eito pelo Sr. Ministro dos Negocias do lo·
posiçl1.o da Gamara dos Deputados, n. 80 terior e da Justiça. com o Sr. Dr. José Hygino
de 1896, que autoriza o Governo a abrir~ para a consolidação rlns leis fedaraes e das
credito de 132:809$998, supptementar à leis do processo federal.
rubrica n. 33 do art. 7• da lei n. 360, de
O facto causou extranheza. e não poderia
30 de dezembro de 1895
deixar de causai', porquanto havia muito
poucos dias que o Sr. Dr. Jose Hygino tinha
Substituam-se as p<tlavras-supplementar à sido aposentado pot• invalidez e si essa. inva·
rubrica, etc., atO creditas especiaes-pelas se- lldez era de ponto a ser tomarla em consideração
guintes:-sob a rubrica-Exercícios findos. para. o effeito da aposentação, o Governo, por
Em vez das palavras-no corrente anno- decoro, pelo respeito ti. diacussio que tinha
diga-se:-no exercício de 1896.
havido em relação ao facto, nilo devia vir
Sala das CommissõeB. 19 rle julho rle 1897. immedi:ttamente dar a prova real de que o
-J. S. Rego MeUo.-Gustavo Ri<Jhard.-A. Sr. Dr. José Hygino não esta.va inva.lirlo para
obter aquella apo&entação.
A::eredo,
Eu creio, Sr. Presidente, que o serviço de
membro do Supremo Tribunal Federal não é
O Sr. VIcente Machado- Sr. superior nem demanda maior som ma rle tra·
Presidente, vou sujeitar 11 consideração do balho do que o de encn rregado da consoliSenado um requerimento.
dação rias leis fedoraes e até me parecia que
Todos os dias estamos ouvindo a declara- este ultimo e muito mais oneroso,muito mais
ciTo, que creio, sincera e verdadeira, de que trabalhoso que o outro.
grandes e qunsi insuperaveis são as ditHcul- Além disto (niio sei os termos do contracto
llade3 que tem o Governo, em relaç~o it nossa que foi feito com o Sr. Dr. Jo;é Hygino) sup·
situação financeira. Ainda ha poucos 11ins ponho que se marcada um prazo para a
ouvimos esta declaração aqui feita, não só apresentação do trabalho •. ,
por Senadores que não g-ozam das g-raçns oftlcines, como pm• alguns que lJrivam com o 0 SR. ALBERTO GONÇALVES - Cinco mezes.
Governo e o sustentam.
0 SR. VICENTE MACIIAno-0 de cinco rnezesf
Não ha muito tempo tambem, Sr. Presi- Bem.
dente, que discutimos, aqui no Senado, em Dentro deste prazo, grande sommo. de tra·
virtude de requerimento apresentaria por balho, grande somma de esforço tem de desmim, a aposentação do Sr. Dr. Jos1 Hygiuo, envolver o Ministro aposentado do Supremo
como membro do Supremo Tribunal Fe- Tribunal, para desobrigar· se do compromisso
deral.
.
que acaba de tomar com o Governo.
Poroccasião de fundamental-o, por omissão O facto é digno de reparo. Prova aquillo
havirla no decreto, quando pela primeira vez de que accusamos o Governo na occasião em
publicado, entrei em duv1da. si essa nposen· que discutiu-se aqui o. nposenta.çilo do Sr.
taçiio havia sido dnd1t, observado o preceito Dr. José Hygino : que o Governo, em relação
constitucional, que mnnda sujeitar a exame a elle, aproveitou a interpretação, por de·
o peticionaria - para verificar-se si real- mais generosa, da disposiçilo da lei, paro.
meu te elle se ach·t invalido para o serviço lhzer um favor.
Ha um outro facto, que consta do relatorio
da patria.
As informações dadas pelo Gov~?rno, em do Ministerio da Justiça., de 1895, e que hoje
virtude da a.pprovaçlio do meu re~que1•imento, um dos jornnes diarios desta Capital trouxe
foram que o Sr. Dr. José Hygino havia sido ao conhecimento de todos.
aposentado, tendo preenchido ou satisfeito o O S1•. Dr. José Hygino fazia parte de uma
· preceito que o mandava sujeitar a inspecçilo Commissão, nomeada para este serviço, com
de sande, c, portanto, provada a su1t inva· missão por sua natureza e pelo acto da sua
Iidez ; outrosim, que ello tinha o t·)mpo do nomeação, gratuita ; de modo que, como
serviço necess11rio para obter a aposentação, bem diz o articulista do jornal a que me. retanto pelo julg-ttrncnto feito pelo Governo, firo, o Sr. Dr. José Hygino ou aprove1tou
como pelo julgamento feito depois pelo Tri- durn.nte todo esse tempo o trnbnlho feito por
si, corno membro dessa Commissiio, e agora
bunal de Contas.
Sonado V, !I
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vae aprescnt.al-o ao Govet•no, pociinrlo pam
isto uma retribuiçli.o niio pequena, ou n:io
tomou nbsolut.l\mcnte em considcrar.•ii.o ·u nomcação que recebeu do Governo, quando o
cargo era gratuito, e, neste caso, niio ora o
mais competente para neste momento re·
ceber a nomeação para esse trabalho acompanhada de valiosa estipendiação.
Eu mesmo, Sr. Presidente, entro em duvida, e, creio, que hão de entmr em duvida
todos que tomarem conhecimento do fncto,
como o Sr. Ministro da Justiça julgou'so autorizaelo a la vrat• este contracto, estipulando
uma quantia para ser paga mens:tlmente ao
Sr. Dr. Jose Hygino.
O SR. JoÃo CoRDEIRo- O que consta é que
o contracto foi feito verlmlmonte, mas depois
como o Tribunal de Contas niio o quiz regis·
trar, mandou-se llwrar o termo.
0 SR. VICENTE MACHADO- A lei n. 221,
que reformou algumas disposições da legis
lação federal, autorizava a consolidaçiio des·
sas leis e das do processo federal ; mas não
autorizou o Governo a ll:lzer dispentlio algum
com esse trabllho ; e, pelos termos da pro·
pria autorização, vê-se que bem a intorpre·
tou o Ministro que na occasiiio nomeou uma
commissão inteiramente sem remuneração,
para esse servi~o,
Ora, essa Commissão, da qual fazia parte o
Sr. Dr. José I-Iygino, niio apresentou trabalhos; e de uma horapara a outra, depois que
S. Ex. recebeu o lít VOl' de uma aposentação
com todos os vencimentos, o Sr. Ministro
da Justiça entende que deve l~tvrar com clle
um contracto p:tra a consolidação das leis
· federaes e das do processo federal.
0 SR. ALBERTO GONÇALV~S - Ellc perce·
berá durante esta commissiio o ordenado ele
aposentado ~
0 SR. VICENTE MACHADO- Parece-me, Sr.
Presidente, que o favor ao Sr. Dr ..José Hv·
gino, por ventura, pouco verosimil, quando
Ia vrou-se o acto da su:t aposentação, est:'Lto·
mando vulto, mostrando-se evidente, quando
se aprecia este novo acto do Governo om re·
açiio ao mesmo senhor.
Que a consolidtlçiio das leis do processo
s~ja serviço inadi:lvel é ai nela fttcto a discu·
tir; creio mesmo que é tt'tLbalho que poderia
absolutamente ser aeliarlo.
As leis lederaes, ou por outm, as leis feitas
depois da proclamaçii.u da Republica, Fiio
poucas o aos jurispm•itos é titcil conhecei-as,
sem necessidflde de uma cod itlc:tção, de uma
consolitlaçiio, que lhes facilite rsto tJ•abalho.
Vou m:wdar o meu rcqu<'rimento :'t Mesa,
pedindo que o Governo so rli:<nc ao menos
do nos manda!' cópia elo contmcLo quo Jcz
com o Sr. Dr. José Hygino,
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Sol1re o facto do so dai' essa commissiio
remunerada. n.o Sr. DJ• . .José Hygino, nii.o
mo julgo obrigado a fazer mais consideração
alguJna.

O Senado e todos nquelles que se occupam dn.s cousas publicas deste paiz, façam-nas
e lav1•em o seu juizo em relação ao acto do
Governo.
Jit quo estou na tribuna, Sr. Presidente,
e tenho fundamentado, mais 011 menos, li·
geir,1mente, me parece, o requerimento que
vou sujeitar á consideração da C:tsa, SAja-me
permitl.ido ainda dizer qualquAl' cousa em
relação ao St·. Ministro rla .Tustíça e do Interior, que lavrou o contracto a que venho de
me rot'erir.
Tenho obstinadamente me recusado a referir-me da tribuna do Senado a factos que
tenham relação niin só ao meu Estado, como
:i politica que nelle se faz actualmente e,
por uma razão muito simples : acho que a
tribuna do Senado niio é o Jogar mais apro·
priado para este debatll; e mesmo porque poderia talvez parecer que a situação politica
que apoia o Govemo do Estado se receiavada
attitude que póde tomar o Governo Federal
alli e ameaçava antecipadamente fa.zer grande
barulho, um estardalhaço enorme com as me·
didas que esse Governo entendesse tomar
em relação ao Paraná.
Estes dons fa.ctos teem-me tornado esquivo
:1 tribuna; mas acho de minha obrigação dizer
qualquer cousa.
.
Daqui a oito dias, fere-se o pleito eleitoral
no meu Estado, e é hoje facto que não póde
ser contestado que o Governo Federal apoitt
com se11 largo p1·estigio, com a (orça extra·
ordinm·ia que tem den11·o de mott Estado,

a

candidatura do bonemerito republicano que
já teve occP.sião de occupar um lagar nesta
Cas11, o mou illustre amigo, Sr. Dr. Ubaldino
do Amaral.
Que o Governo apoie candidaturas, que
tenha candidatos mais ou menos queridos, é
facto que pouco nos importa. (lia !tm aparto.)
o que posso, po1•ém, asseveJ•ar,o que e
exacto, ó que o Sr. Ministro do Interior, no
prurido de queret• se tornar um homem verdadeiramente not:tvel neste paiz, tem intervindo do modo" f'azer com que os votos dos
pn.mn:~enses convir,inm para a adopçiio da
candidatura do St·. Dt·. Ubaldino do Amaral.
Acho muito natural isto.
OSR. Ar.nmRTO GoNçAT,VES d:í. um apal'te.
0 SR. VICI~N1'g MACHADO - 0 qUe devo,
porôm, elizer ao Senarlo, lembrado agora pelo
aparto do meu illustro colleg-:1. do represensontaçüo, uque o Sr. Dr. Amaro Ctwa!canti
esiJt p:tl-(a.ndo uma eli vid.n. do :<t•atid:io pitm
<>Otll o illustro repniJiic:ttw. O que niio ora
justo ú que S. gx, ponsttsso cm pudor reduzir
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o E.>tado do Parn.nú a bur~o pilrl1·c. !·Ia um illustre cirladilo que preside aos destinos do
orgulho que temo~. nó> paran;'tenscs, o ú que meu Estatlo nilo il desconhecida, sabendo o
mesmo no tempo do impN'io a antiga 11ro· Sen:t•lo a inteireza e a correcção do illustre
vinc1a e actual Estado do Paran<i nunca lo i republicano. (.1poiados.)
considcrndo burgo pôdre. E quando a acção Só incidentemeate, sr. Presidente, eu trado Governo Central, do Governo Fcdel'lll, pro· ri 11 estes actús ao conhecimento do Senado:
curou se fazer sentir nnquelle Estado, o espi· vim ;i tribuna parEL fLmdamentar um reque·
rito,a independencia dos Jilhos da patl'ia pa- rimento, e não quero que de modo algum se
ro.náense se mostrou tle modo a im]ledil', a tomasso como um;t passividade criminosa o
repellir taes invasões...
silencio dos t•epresentantes do Paran<i em
O SR.. SEVERINO Vmuu-A evitar, não a relaçilo ao; factos que estão alli so dando.
Disse e repito: não tenho tratado disto,
.r repellü• ·
O SR. VICENTg MACHADO - A repellir. como não tem tratado nenhum dos represen·
Como ia dizendo, porém, o Sr. Dr. Amaro tantos do Paraná, por estes dous factos: a
Cavalcanti e quem deve sabet• que o Paran<i tribuna do Senado ou a ria Camara níio são as
não é, não pódo ser burgo·pt"tdre. E S. Ex. mais naturacs para estes debates, e em se·
tem a prova disto, porque. quando pensou em gundo togar, isto faria parecer que estamos
ser representante por aquelle Estado, apro· atemorizados, que estamos apavorados com
veitando-se da intervenção, aliás prestígios- est<t intet•vençilo.
sima do illu;;tre cidadão que é agom candi· o Governo póde intervir como quizer e
quando entenrler, pela sua influencia moral,
dato, foi repellid0.
Eu níio creio que o Estado que a~ opta a pelo seu p1·estigio: o Estado do Paranó. sab:erá
candidatura do nob1•e Dr. Ubi!oldino do Ama· t•epelir isto; fóra da lei si o Governo se collo·
ral possilo ser considerado bu,·ga-pod,·e, e muito caro Esta,lo do Paraná conhece a Constituição
menos o Estado do Paraná que em duas ele i· da Republica, e sabe ató ont..e vae a compeções consecutivas já teve occasião de apontar tencía do Sr. Presidente da Republica e de
uma cadeira do Senarlo Federal ao illustre ef seus Ministros.
Sujeito 0 meu requerimento á considera·
distincto republicano.
Tenha elle, porém, os melhores serviços, ção tia Casa, e devo dizer, antes de terminar,
os mais respeita veis títulos it gratidão dos I que não pense o Senado, como jà" uutro dia
republicanos pa.raenses, o que é exacto é que o Sr. Senador por Matto-Grossc levantou al·
estes nunca solli•eriam resignados a violencia I gumas increpnções sobre um requerimento
de ver S. Ex. eleito Umilo terceira vez, cnntra I rtne apresentei qnando se tratou da aposenta·
a vontade, cont1•a os vot,os do partido C]Ue já I doría do Sr. Dr. José Hygino, que níio
duas vezes deu-lhe ca1leira nesta casa.
pense o Senado que tenha eu ind1sposicíio
Sr. Presidente, cu podoriit citar os factos alguma com o Dr. José Hygino.
que revelam a pretemUda intervenção do O que não acho regular, o que não póde
St'. Minist1•o do Interior; mas disse em outro achar regular torlo aqu,lle que examinar com
dia e repito agora: esta intet'VAnçiio e riui· corto cuidado estas cousas, à que o Governo
cuJa, (apoiados); o Governo pensar em inter- decla1•e um dia um cidadão invalido para o
vil• no Estilodo 1\o Pttl'ami,, ou em qualquer aposentar o no_ tl!a s~guinte o aproveite p~ra
outro Estado que est~:~ia compenetrado dos commtssiio mUlto ma1s trabalhosa, o que t1re
seus direitos como Estado autonomoda União, de uma comruissiio gratuita um individuo pi!ora
ti um Jacto ridículo, mais digno do riso Jo dar-lhe larga remuneração, como aconteceu
que de violentas increpaçúes. (Apoiados.)
com o SI· Dr. JoséHygino Duarte Pereira.
E depois, sabo V. E~. o modo pol' que o Senn.do, acceitailllo meu req~erimento•
pt•ctendc o Governo intervir no Estado do terit occ 11 sião aindilo uma vez de ver, pelo
Paranti? Com otllciaes da gun.rd:t mtcional, co 11 tracto do Ministro da Justiça., si o Godemitt.imlo com mandante:~ supe!•iot•es. no· verno observou a lei, si o Govill'llO estava
meando outros, fa~cndo ]lromessll deste ou autorisudo a Jilzet• deste~ contraJtos, e mais,
daq uelle cargo, o isto atinai de contas ó um:t si numa e roca em que se grita por economia,
intervenção tüo platonica que até não colho em que f1tlta dinheiro ·para tudo, se póde
pam·ell'ei tos eloitoraes. (l/r" wn aparte.)
estar, lm·ga mantt, lançallllo miío do dinheiros
Não lia duvida. do que gostam; ma& Jsto publicos pal'~ commissúes .o trabalh~s ~ue
não vae ao ponto tio sncritlcn.r srntimontos, podiam perfmtamonte ser udmdos. (1ipowdos.)
pensamento~ políticos por· tal cousa.
Mando 0 meu requerimento <i Moza.
Daqui n oito di11s J(H'C·Sil o pleito eloitoJ•!tl
no P11rani1. A isenção tlu Governo daqucllc Vao à 1\!eza., li lido, n.poiacio o cntr<\ cm
E:,tado, cm rcht~iio aos uctos oloitol'aes, cst<'~ diBcussilo o requerimento do Sr. Viceute
n~so;;mad11 pelos antocc~ontes; o a pessoa do Machado.
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E' lido, apoiado e posto em discussfío o se- !hetes do tilesouro, quantia inferior á autorisaçfío da lei orçamentaria vigente.
guinte
Pedirei ainda licença ao honrado Senador
pelo Rio Grande do Sul par1t classiticat• de
Re![uerimento
excessivamente rigorosas á administração
as suas observacões.
Requeiro que, pala Meza do Senado, se peça actual
S, Ex:. foi além, disse que, desde 1894, a
ao Dr. Presidente da Republica que se digne adminisr.t•açiio
tem sido indolente como muenviar, por cópia, o contracto feito pelo Mi·
nisterio do Interior e Justiça com o Dr ..Tosá su!mano.
Eu ligeimmente fiz sentir aS Ex., quando
Hygino Duarte Pereira. para o trabalho da tomei
a palavra, aproposito rlo seu requericonsolidação das lois federaes.
mento, que os defeitos notados por S. Ex.
Sala das Sessões, 19 de julho de 1807,- vinham de muito lorJge. .
Vicente Macharlo.
A prova de que e!les não podem concentrar-se e recahit' sobt'e a administração
O Sr. Severino Vleh•a-Sr. Pre- actual se evidencia dos dados de nrrecadaçiít>
sidente, antes de f1Lzer algumas consirlera- dos ultimas exercicios, conft•ontando com a
a proposi to rias observa~ões lei tas relo honrado arreca•lação dos exercicios anteriores.
Senanor pelo Paraná sobre o asmmpto de Eu tomo por base a arrecar!ação da impor·
seu requerimento, obser\·açõas feitiL sem um tancia notada pelo hnnrado Senador. recotom e com uma. candura tal que só tenho de nhecendo que ha gt•andes desvios provenien·
render por isto os meus app!ausos ao nobt•e tes da c!ltssificaçiio indevida de mercado·
Senador, seja-me permittirlo aproveitar a Ja. rias.
titude do debate para pedir ao juizo esclare- A importanci:t ria. arrecahçfío de 1889 foi.
cido do Senado a reparaçfío de uma injustiça (Lê.)
feita. pelo honrado Senador por 1\ lagoas, no Em !893appat•aceramnovas taxas deaggraultimo dia de sessão, quando o nobre Sena- vacfío de impostos e a arrecadaçiio subiu.
dor pelo Rio Grande do Sul fundamentou (Lô:)
um requerimento, cont1•a o honrado Sr. mi- Ora, si o honrado Senador quizer confronnistro da fazenda.
tar a arrecadação de 1894 com a de 1895, verá
E. si o honrado Senador pelo Rio Gr~tnde que
da art•eca.daç:io do ultimo exerdo Sul me permittir, tarei, do pa:;sagem, ul- ciciooéexcess~
muito
sn
ao do exercício antegumas considerações sobre arguições não me- rim•, conf1•ontadoperior
com
fica. immediatanos injustas feitas á. actuai administra- mente antel'ÍOl', isto ó oo que
de
Hl05
com o de
ção.
H39l.
Sr. Presidente. o hom•.tdo Senarlor pelo
Sr. Ministro tem feito toda a diligencia
Rio Grande do Sul, tunil:Lmentando o seu re- noosentido
de me!horat• a arrecadaçfío.
querimento no ponto em que pedia esclareci·
mentos sobre a imp1rtancia •'e bililetes do OSa. AL~uNo AFPONso-Mas essa quantia
thesouro em circulação, ou quantio o honmdo foi mesmo a.1•recadada 1
Senador adduzia considemções nesse sentido, 0 Slt. SEVElUNO VIEIRA-FOi al'!'ecadada.
o St•. Senador por Alagoas deu um aparte
com aquella phrase com que S. Ex. costuma O S1t. Ar.urNo AFFONSo-Pois olhe, er1tão
atllrma.r as verdades de que está de pos~e. ha muito dinheiro no Brazil !
dizendo que do t•elatorio rlo Sr. ministro da O SR. SEl'ERI:-10 V!EIRA.-E' preciso que
fazenda niío constavu. cousa alguma a res- V. Ex:. note que grande rarte dessa quantia
peito.
escoou-se pela llilferençiL do cambio.
Eu, Sr. Presidente, confiando na aiHrma· 0 SR. AL~IINO Al'l'ONSO-Foi para S. Paulo 7
9ilo do honrado Senador, nem me dei ao tra- (Riso,)
balho de compulsar o re!atorio.
Vejo, porem, que S. Ex, foi excessiva· 0 SR. GOl!E:S D@ CASTRO-Antes fosse para
mente injusto contra o honrado Sr. mi- S. Paulo, porque ficava no Brazil.
nistro, pot•que na tabella n. 14 do relatorio á O SR. SmVERINO VIEIRA-Como V. Ex:.
pagina 54, lê-se osoguinte: (U.)
sabe, o Sl', Ministro tom empregaria todos os
E' o que havia em circulação na occasiiio meios, tem nomeado fiscaes para di versas
em que lbi e!ILborat!o o re!atorio.
allitndegas e tem conseguido melhorar a arSi o honradoSenarlor e o 6onado desejarem rccad açilo .
saber por antecipação das info1•maçõês do Inl'dizmonte, as cil•cumstancius, as crises
honrado Sr. ministl'o d1L fazenrla, eu di- toem so mu!tiplica.do no paiz,o que tem dado
rei quo tivo occasiíio do ~et· informado de que !ognr u. esl.oo rlesvins, contrabaiançn.do~ em
esta importancia foi resgatada e que só mente pltrt.o pelo excesso n:Ls cl:lssifici1çõos das merexistem om circu!a~'ão 15 mil contos em~bi- cadorias em muitos casos.
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Assim. nós vemos quo não é tão nbandonano o assumpto, quaudo pullulam as reclamações contra algumas classificações de mer·
cadorias.
O Sr. Ministro da Fazenda tem sido o mais
zeloso possível neste paJ•ticulor.
S. Ex. não hesita em punir os funccionarios que são encontrados em falt:~. de exacçiio
no cumprimento dos seus deveres .
Externadas estas ligeiras consideraçües,
peço licença para referir-me ngora ao requerimento rlo honrado Senadot• pelo Paraná.
Começarei por fazer um11. rectitle~~.ção ao
que S. Ex. disse, considerando como deveres
ingentes que, no momentt1 actual, pez•m
como respons11.bilidude do Governo, para de·
bel!ar a crise que assoberba. o paiz.
Estes dever·es, ::.r. Presidente, não slio só·
mente do Governo; são igualmente, si não
ainda em maior escala, do Poder Legislativo.
O Governo executa; não póde e não deve
mover-se si não clentro da esphera da lei.
0 Stt. AL~!INO AFFONSO - Devo mover-se,
mas as leis boas ainda uhi estão por ex·
ecutar.
O SR. SEVERINO Vlll!RA- Vê, portanto, o
Senado que a iniciativa, nesta tarefa ingente
e imperiosa, deve partir do Poder Legisla·
ti vo.
Quanto ás observações feitas pelo nohre
Senador, em relação ao contracto celebrado
pelo Sr. Ministro da Justiça, elias pnrecem,
à primeira vista, procedwtes, mas no fundo
não se justificam.
E' verdade que o Dr. José Hygino foi apo·
sentado em virtude de ter exhibido ao Governo a prova de invalidez. Ora, desde que
S. Ex:. exhibiu essa prova, o Governo não
podia exigir· lhe serviços, visto que elle acha·
va-se nas condições da lei, que o Isentava de
prestar serviços.
O Dr. José Hygino estava protegido pela
lei; e nesde que apresentava a prova da invalidez, o Governo só tinha que aposentai-o.
Com relação, porem, ao contracto celebrado
com o Dr. Jose Hygino, para consolidar as
leis de processo das justiças federaes, a ques·
tão muda muito de tigura.
O unico ponto que temos ahi a examinar é
a competencitL do contractante, porque nin·
guem póde reconhecer ao Dr. Jo~é Hygino a
limita~ii.o da sua vontade em entregar-se a
um serviço, de que a lei o isentava.
A lei isentava-o, mas S. Ex. entendeu de
mo tu prop1•io, por sua alta recreação, por ~ua
vontade, que podia fazer esse serviço. Portanto, ninguem tem quo ver com que, no
desempenho desse serviço, olle quei1•a sacrifi·
cu r a sua vida ou a sua saúde.
O Sit. AL~IINO AFFONso- E' uma cruoldatlo dar a. partes a V. Ex. nesta occusiiio,
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porque V. Ev. está em um dilemma de que
não póde sal! ir.
0 Stt, SEVERINO VIEIRA- Qual é 1
0 SR. AL~IINO AFFONSO- E' sustenta.r O
branco e o preto ao mesmo tempo. Si o Governo aposentou um invalido, foi porque
elle já não servia para cousa. nenhuma.
Si o julgou invalido para um trabalho intellectual, e o aposentou, não lhe pode da.r
agora o mesmo trabalho.
0 SR. SEVERINO VIEIRA-O Governo ba·
seou so na prova de invalidez. SI o Sr. doutor
Jose Hygino, porém, apeza.r de julgar-se invalido no desempenho do serviço publico,
arrisca-se a comprometter a sua saude, a
bem dos seus interesses, nada temos que ver
com isto.
(Trocam-se dioersos apartes).

O Governo só tem que ve1• com a compe·
tenci>L do coo tractan te. Este é que ti o
ponto.
O Governo tinha de con tractar a cousoli·
dação das leis; o que tinha, pois, a exa.·
minar era a competencia do contractante.
Oque elle tem aacautel;tr sõ.oas garantias
da execuç[io do contracto, para que o Tbesouro
não fique prejudicado no desempenho ou
niio desempenho desse mesmo cantracto.
Este e que é o ponto de vista em que o
Governo tem de collocar-se.
0 SR. ALMINO AFFONS0-0 contractante
acaba de provar que está inhabilitado para
qualquer serviço intellectual.
0 SR. SEVERINO VlllRA- Nesse caso, as
censuras do nobre senador •..
0 Sa. ALMINO AFFONSO- Não são censuras.
0 SR. SEVERINO VIEIRA-Cabem contra OS
arbitras que deram a attestação de que o
Dr. Jose Hygino estava impossibilitado.
Como ia dizendo, o Governo tinha de examinar si o D1•. José Hygino tem competencia
para desempenhar esse trabalho •.•.
0 Sa. ANTONIO AZEREDO-!sso é incon·
testava[.
0 Sa. SEVERINO VllliRA •• , em segundo
lagar, si S. Ex. era ~apaz de contractar.
OSa. JoÃo CoRDEIRo..;... Isso ó rethorica de
advogado.
0 Stt. SEYilttiNO VIEIRA-Não apoiado.
0 Stt. JOÃO CORDEIRO-Si o Governo re·
conheceu que elle estava invalido,niio o podia
con tracta r.
O SR. MottAES BAHRos.-A invalidez é
uma cousa relativa.
(Trocam-se otltt•os apartes)
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Aqui ó o caso para dar p:trabens ao Iton·
rado Senador e aos seus amigos.
0 StL ALBEltTO GONÇALVES- Nós OS ac·
ceitumos.
0 SR. SEVERINO VIEIRA-Não tem razão,
portanto, o honmclo Senador, suppoudo quo
nós outros, que filzemos votos pela eancli·
d:ttura do eminente brazileiro, o Sr. Dr.
(T1·ocam·se oull'Os apartes)
Ubaldino do Am•,ral, consideramos o seu Est:>•lo, aliás um dos mais importantes da Re0 SR. PRESIDENTE - Attenção !
publica,
um burgo pôdre, niio; outro é o
0 SR. SEVERINO VJE!l~A-VOU agora, Sr.
nosso
modo
de apreci:>I-o o considerai-o, e a
Presitlento, apreciar a questão no ponto em
prova est:'L no candirlato que os amigos do
que o n0bre Senador a collocou.
Referiu-se S. Ex:. ao lilcto de ter sido Govcl'no procuraram para apresentar ao eleinomeada uma Commissão, p:1m fttzer gra- torarln indep~ndente e livre do Paranit, o
Sr. Dr. Ubaldino do Amaral , que é um nome
tuitamente aquelle trabalho.
feito.
Pergunto, pot·em, a S. Ex .. desde que data
foi nomeada essa Comm issão 'I
0 SR. ALBERTO GONÇALVES - Mas é isto
mesmo que nós censuramos. Elle não foi Iem·
0 SR. VICENTE MACIIADO - Desde !895 ·
brado lit, mas aqui.
0 SI{, SEVERINO VllliRA-Bem. Entretanto,
0 SR. SEVI,RJNO VIEIRA-Os nmigos do GO·
naturalmente porque o Poder Legislativo
verno
niio podiam ter outro intuito com e'ta
reconheceu que, gratuitamente, niio podia.
cnndirlatura
siniio considet·ar e honrar o Esconseguir um tt•ttbalhn, que reputou de
tado
do
Pamná.
gt•ande necessidade, autot•izou o üoverno a
mandar fazer esse serviço
Diz o nobre Senado1• que a cannidatura do
E S. Ex:., ain•la a este proposito, fez umas Sr. Dr. Ubaldino do Am:>ral niio surgiu de
censuras ao Ministro que con trnctou a conso· lá, que foi lembrada aqui.
lidação das leis, por nüo haver verba para se
Senhores, a eanrlirlatura do Dr. Ubaldino
retr·ibuir este serviço.
do
se impõe por tal modo que de
Sr. Presidente, si o Poder Legislativo en- ondeAmaral
quer
qu~ p:>rtisse, onde quer que fosse
temles3e que c.>se tmbalho se devia 1ilzer Iernbra•la, serta sempre um titulo para me·
sem remuneração, escusa1lo ern autol'izar o recer
Governo, que níio precis:>va desta :Lntoriza- vesse.applausos a lembri1nça de quem a tição, e nem ella adiantava cousi1 :tlguma;
mas desde que o Governo foi :>utorizado a O SR. JoXo CoRoEmo-Foi por isso que o
maneJar f:tzel' o trabalho, implicitamente foi Governo lançou mão della para ver si fuautorizado a rett•ibuil-o, porque ninguem ó rava a de Col'l'êa de Freitas.
obrigado a tr:Lballmr gt·:Ltuili11l!Onte.
0 SR. SEVERINO VIEIRA-OU Laee1•da~
0 SR. GO!IES DE CASTRO - A lei de 1894
O SR. JoXo CoaDEIRo-CoJ•rP.a de Freitas,
autorizou o Governo a abrir croditos extl'a- que ó o c~ndidato da opppsiçiio; por que o
ordinarios para este e outros sel'Viç•os.
Governo nao protego Corrett de Freitas. Por·
0 SR. SEVERINO VmiR.I.- V. Ex. ainda que?
vem em meu auxilio ; e confio muito no
0 SR. SEVERINO VIEIRA-O Governo niio
zelo e competeneia do Tribunal do Contas, intet•vem absolutamente no Paranit· o honque de certo não teria registrado o contracto rado Sena,lor póde esta1• 1lesc:>nsado· e eu
si o pagamento não estivesse :>utorizado em que upr.ec10
' !!- s . Ex:. mn.s que respeito' muito
lei.
i1 Constltmçao da Ilepublica, faço neste moO nobre Senador ]leio Paranit fe~ por mento um:> decla.raçiin solemne: ou estarei
ultimo algumas considet\Lçues, em relação {L ao lado do homudo Senado1• quando o Go·
verno qtliz·Jr intervir violentamente no seu
eloiçiio que se tem de d11r no sou Estado.
Estado
para impur candidaturas. (llfuito bem,
Porém S. Ex. mesmo encal'J'egou·so de apartes.)
demonstrar quo QUflnllo o Govm•nó qui~csse
Entretanto, é preciso que so attendn a que
intervir na oleição do Pttt•nn:'l., a ~un. intero Governo, deanto elos seus noovm•nados tem
venção era inutil, inellicllZ, improllcua ..•
.cstabPlecidos polaloi,n.os
O Stt. Ar,BEI~To GoNç,IT.vEs-E' fiJll'nus mu qdcveresJmp01'iosos
uaes
nao
pudo
fug1l',
mn.s ello oxm•ce tamprotesto.
bem doa.nte destes govot·nados umas t:mtns
0 SR. SEVERINO VminA,,, ante a forç~L O attribuições gracioslis, que niio póclem resolidez do seu p:1rtido.
dundar em favor dos atlvel'Si1rios (apoiados),
0 SR. AL~!INO AFFONSO - Os jcsuitas teem
um distingo para tudo,
UM SR. SENADOR-ISSO é muito commum.
0 SR. AL~!INO AFFONSO - Póde ser, mas,
com perdão de VV. EEx:., é muito je~uitico.
0 SR. MORAES BARROS - E' apona.s uma
questão ile senso commum.
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estas hão de aproveitai' itqunlles que o não
hostilizam, quo não lho são inl'ensos.
Si S. Ex. chama intervenção a dispensa
destes netos graciosos nos que são favoraveis
ó. candidatura do Dr. Ubnlrlino do Amara. I,
então devo dizer ao nobre Sonarlor que neste
caso niio tem o meu apoio, porque n.hi não
ha intervenção.
·
O SR. ALBimro GoNÇALVES- O nosso reparo e que o Governo actual esteja se entendendo com aquel!e,; que eram hontem revolto;;os. (N<io apoiados e apm·tes.)
O SR. Pm;:smENTE-Peçon. attenção rlos nobres Senadores e !em bro ao orador que está
esgotada n. hora do expediente.
0 Slt. SEVERINO VIEIRA- Vou terminar.
Sr. Pre~idente, o nobre Senador sabe que
intervenção deci•lida foi posta. em pt•atica
para favorecet• ao candidato, qun concorreu
com S. Ex. no seu Estado quando foi ll!ui
merecidamente eleito para occupar n. cadetrll
que tão brilhantemente occupa nesta Casa.
Entretanto, n.pezar desta intervenção, o
Governo do Estado do nobre Senador teve
meios si não para repellil-a, ao menos ~ara
evitai-a, porque a eleição adiou-~e. e so .se
fez com vantag-em para. o Estado que VlU
eleito o seu t•epresent:mte, o nobre Sen.ndor,
depois que o Governo, que procur1tv!l mtervir. havia terminado o seu mandato.
Tenho concluido.
Fica adiada pela hora a discussão do requerimento.
O Sr. Vicente Machado (Pela
ordem). Requeil•o prorogação da hm•a do expediente, afim de proseguir a discussão do requm•imento.
Posto a votos, é n.pprovado o requerimento.
Prosegue n. discussão do requerimento.
O Sr. Vicente JUacbado Poucas, p:Llavras direi em vcsposta ao discurso, pronunciado pelo illustre Senador
pela Bnhia.
Em relação propt•iamento ao roq uerimento,
que tive occasiiio de apresenta1• ii considemzão rlo Senado, as observações de S. Ex.
foJ•um tão ti·ngeis que me dispenso de corrobot•nr its que sol'\' iram de base uo meu
requerimento.
o contracto feito com o sr. Dr. Jo::;e Hygino Duarte PereirtL po lin. ter sido rcalimdo
pelo PorloJ• Executivo, no gozo de attJ·ibuiç:ries o de autorisnr.•iio legislativas; mas
o ~ uo ri exacto é que nfí.o é regulat• que n
um funccionario, lm pnueos rlilL~ tlispen,arlo
do sol'viç•o, por invalidez, so rlesse uma commissão do mesmo gonero de trab;t!ho e reclamando acti viLlwle do tliÜUJ'oza igual.
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C:111sou tamhem profundo reparo, e serviu
de principal subsirlio ao meu requerimento, o facto de ter feito parte o Sr. Dr. José
Hygino Duarte Pereim. de udta commissão
no!neada pelo Ministro da Justiça para gratmtnmente executai' esse set•viço, não o
tendo desempenhado durante dous annos;
e lOI-\'0 ilepois de receber o hcnetlcio de uma
npnsentndoria, ser ainda. o Thesouro gravado
com o pagamento de l:tr~<o estipendio para
que S. Ex. fizesse nquelle serviço, n. que se
recusou quando gratuitamente para o Estado.
Não teria. uma palavra de censura ao Governo, si tivPsse sido procurado outro inrliviilno. que não t.ivrsse contra si estas duas
excepções: a de invalidez provada P"ra esses
trabalhos, que reclnmnm grnnde tensão intellectual ; e a do facto moral de ter accei- ·
tndo grntuitnmAnte essa incumbencia e não
bn.vel-:t cumpride durante dous annos.
Sobre o r~qurrimento é n. unica cousa. que
me cabe dizer. correspondendo ás observações feitas pelo illustre Senador pela
Bn.ltin..
D~sde, p~rém. que S. Ex. achou dignns de
con~Jderaçao e de resposta as li ,.eiras observações por mim feitas sobre o" pleito eleitoral do meu Estado, devo dizer algumas
palavras sobre este ponto.
Quem conhece o estado das relações e a
amisade, que, ha long"os annos, me prenrlem
ao Sr. Dr .. Ubalt!ino do Amaral, comprehende
qual n. VlO!encta que faço a mim mesmo resistinrlo dentro do Pn.rnna, por meio dos
meus amigos, á sua candidatura.
0 SR. SEVERINO VIEIRA- V. Ex. ainda
tem o remedia: mande apoiar a sua candidatura • ( Risos. )
O SR. YrcENTE MACHADo-O Sr. Dr. Ubaldino do A·marn.l, já o disse e repito é um
facto publico, duas vezes teve assent~ no Senado da Republica com o mandato que lhe
davam. os votos do Partido Republicano tlo
Parana. S. Ex. resignou a primeira vez
pot• motivos presos ao golpe de Estado e~
se::;unda vez pot• ter acceitado a honras~ nomenção de Ministro do Supremo Tribunal
Ferlcral.
Vag-ou pela .t~rc~ira vez a cadeira, que
pat•a S. Ex. fo1 mdtcada, desde o inicio dos
trnba lhos d? Congresso republicano. o Partido Republicano do Estnrlo do Parana que .
jit rlu:ts vezes, votam pnrn. que S. Ex. oc~
cupnsso com brilho c elovnç1TO uma cadeira
nesta Alta. Col'pDm(·üo da Hcpublicu, sentirsc-hi:L .de certo desvanecido si pudesse mand:w aJn,l;t uma vez esse illustre republicano como seu representante. Não o pode
fazer, e os motivos eu niio os direi ao Seriado
que não ó juiz deste~ lactas,
'
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dino do Amaral lograi'á ter assento no Se0 SR. SEVEIUNO VIEIRA dá Um aparte.
nado, seja qual for a votação que tiver, porO SR. VICENl'E MACHADo-S. Ex. accoitou que
assim o quer o Governo.:.
(e eu sei disto agora, pola declaração do
illustre Senador pela Bahia) a apresentação O SR. EsTEVES JUNIOR-Entiio, não ha digni·
feita pelo Partido Democrata do Paran;i.. E' dade da parte do Senado 1 (Ha outros apal'tes.)
um direito de S. Ex.; e nós, Partido Repu- 0 SR. VICENTE MACHADO-Ainda hoje tive
blicano Federal do Paraná, lastimamos que um telegi'amma. elo meu Estado, relativo a
as nossas fileiras sejam desfalcadas do presti- esse ponto, e respondi confórme entendi de
gio desse eminenl e cidadão.
meu dever como membro d'esta corporação :
Não receio, insisto em dizer, a intervenção
do Governo Federal ; não creio mesmo que -«O Senado da. Republica ainda não é uma
possa ser efficaz, e estou tam bem certo de chancellaria do Sr. Presirlente da Republica;
que o Sr. Presidente da Republica saberá tem sabirlo votar com justiça as eleições dos
exercer a sua autoridade, de modo a não sof- Estados, r''speitando as manifestnções do povo
frerem os seus actos a repulsa vehemente e por meio rlo sulfragio; ainda. não se deu no
Senado a extorsão de um diploma, ainda não
energica do Estado do Paraná.
Houve, porém, um aparte. que não sei se deu o facto de repellir o Senado aquelle
de onde partiu, mas que ouvi, dizendo-se que viesse eleito pelo Blll!ra.gio popula1•;
caiba a iniciativa do contra.l'iO a.o governo
que a intervenção não se prova.
·
Si tivesse sido ouvida por todos a parte do por este facto, que estou certo de que não
discurso, em que eu disse que não desejava teria. repercursão aqui no Senado:..
tratar destas questões no Senado. e que, muito 0 SR. MORAES BAUROS-Os telegramma.s do
principalmente, não me queria occupar dellas Presidente da Republica eram recommendanpara evitar se pensasse quo o Partido Repu- do a candidatura. do Dr. Ubaldino do Amaral?
blicano do Paraná teme essa intervenção, de
certo far-me-hiam a justiça de acreditar que 0 SR. '\'IC!~NT!l MACHADO-Perdão; OS telenão teria vindo ao :senado rlar testemunhos gra.mmas do Sr. Prestdente da. Republica
de factos, sobre os quaes niio tivesse ceJ•teza, lbram aquelles por mim lidos nesta. tribuna.
pelo menos pot• estas ou t1quellas provtLs di- e penso que V. Ex. os ouvio.
rectas ou indirectas.
0 SR. MORAES BARROS dá um aparte.
Posso affirmar que a imprensa opposicio- O SR. VICENTE MACIIADO-Os do Sr. Minisnista ao Gove1•no do Estado do Paraná e uttra tro do Interior silo publicados nn, folha que
governista em relação ao Governo da União, defende no meu Estado o Governo Federal.
tem publicado telegramma•, daqui dirigidos, Um delles pedia. que mandassem a esta Capijá pelo Sr. Presidente da Republica, já pelo tal pessoas para se entenderem com S. Ex.
Sr. Ministro do Interior. Alguns destes te- O certo é que o jornal o publicou e poucos
legrammas já tive occasiilo tle ler desta tri- dias
depois embal'caram dous indivíduos,
buna.
que
aqui
vieram receber a palavra de ordem
Foi publicado no meu Estado um telegram· do Sr. Ministro
do Interior sobre os negocies
ma do Sr. Ministro do Interior. Veiu depois políticos do Paraná.
uma commissiio do Partido Democrata, a
convite de S. Ex., conferenciar sobre a poli- Devo dizer que um homem de alta. respons11bilidade politica, e realmente possuidor
tica do Paraná,
de
prestigio no meu Estado e no seio do seu
Si o facto nilo é verdadeiro, atil•o toda a
responsabilidade delle aos correligionarios do partido, homem que conseguio occupar uma
cadeira de Senador pelo Paraná. o Sr. Dr. Ge·
Sr. Ministro do Interior ..•
ner•oso Marques, em telegramma passado
0 SR. SEVERINO VIEIRA-Pois, informaram para. todos os municípios, dizia (palavras
mal a v. Ex.
textuaes) : .:api'esentamos o Sr. Dr. Uba.l0 SR. VICENrE MMI!ADO ... que tiveram a dino do Amaral como nosso candirlato, o
falta. de senso (permittum-me a expressão) de qual conta. com o apoio do Presidente da.
dar publicidade a factos, que rleviam morrer Republica».
entre as portas da secretaria de Estudo.
UM SR. SEJNADOR-0 Presidente da RepuA cabala feita no Paraná é declarn,ndo que blica tem tambem voto no Paraná 1
o Ministro do Interior o.sse:::ura inteiro apoio
0 SR. SEVERINO V!EIUA- Elle não quiz
ó. candidatura do Sr. Dr. Ubaldino do Amaisso ; hou ve alguma tróca ; elle quiz
dizer
ral.
Cabe-me dizer no Senado e Isto est<í escri- dizer que apoia o Presidente da Republica.
pto, como dizem os nossos patrícios de ins- (Riso. lia outros apartes).
tJ•ucçfio menos aperleiçotla, est;'L em letra re0 SI\. V!CllNTE MACIIADO-Provavelmente.
donda, até se assevera- «Votem como qui- Mas, Sr. Presidente, o que desejo ó fazer
zerem e entenderem, porquo o Sr. Dr. Ubttl- com f(Ue nilo colham umas tantas opiniües
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governador ria Balria; apenas disso mo pnrecer que daquelle Estudo virá 11 sorte dos
destinos du Republica.
0 SR. St~VElUNO VIEIIlA-V. Ex. sabe que
não.
Pn.r•atHtgu~t.
0 SR. RAMIP.O BARCELLOs-Não sei. ll'las O
O Stt. ALD!~I:To GoNçAr,VEs-E' original ! que dirá o mundo politico, quando o actual
0 Sr:. V!Ci·:N'l'i·: MACUAilO-Sr. Presidente, governador da Bn hiu esti positivamente
nii.o qunro liLWl' :llnrdn da t'OI'Çn. de que dis· rlando a direcção ao grantlo ;.;rupo de conpiíem os rcp11blicanos no meu Estado; mas o grcssist:ts e Jàzendo·o sem contestações 1
que ú ce:·to r\ •JI.te sempre ti vemos em ParaNiío ha muitos dias li um telegramma nqui
naguó. :.;ranrl<r maiori;t de eleitores. ·Dizin.·se rccobi1lo, o quo.l se hal'monisa completamente
ató que er:t n D,udo ria fnmilia. ( ·)
com os f:wtos succedidos posteriormente.
Pois b:.:m, c:,;sc feudo cstit hoje com os rcVi um longo telegramma publiendo, creio
publicnn<'s.
que no Jornal do Oornmercio, em q uo se deE o quo so pretende é fazer crer que o clarava que S. Ex. assumiu, logo após a
governo do Pnranit pr .. cisa deslocar praças sci5ão do Partido Republicano ~'ederal, :t poside policia p:tl'n. proceder ás eleições.
ção suprema. de director elo partido.
Estou certu tle que o ~r. Dr. Ubaldino do
0 SR. SEVERINO VIEIRA-Peço licença para
Amaral n:lo aec·itari:t urna cnrleira, que não
lho fosse oJfer·ccitl.:t pelos meios mais legítimos rectificar o facto.
e eorr~cto:;, üc accordo cum a vonta•le do
Existo um telegrammo. do governador• da
eleitorado. F:tço ,justiça a S. Ex. (ilpoiados Bnhia em resposta a urna eonsulta do rellag11mes).
ctor tl'.4. Noticia, sobre o Jàcto da scisiio, tclcDevo t:tmb.•m dizer que o Sr. Dr•. Ub:J.l•lino grarnma no qual o mesmo governador• dizia
do Am:nal cr.nhece :t força do partido l'OPU· quo julgava definitiva a scisão.
blicano do P:nn.n:i. e que, qu:tndo S. Ex. veio
ao outro fucto a que se refere
occnpi11' urna cadeir:J. nesta Casa, pleiteámos V.Quanto
Ex.,
peço
li"ença para rccti ticnl·o. V .l~x.
a eloiçii.o c:orn a parte forte que existia sob recorTa :i.s partes
ontle bebeu as noticias e
a chefi:L. do Sr. Generoso Marques c ganhámos verá quo o telegrammll
veio da B:thia por•
a eleiç;io co: a Ini1ioria de tres mil e tau tos intcrme,lio de correspondentes
do Jo1"rral, revotos. ·
no que J'oi ouvido em conversa de
O p u·tido rnpublico.no do meu Estado não fel•indo·se
·
tem nooassid:~de do fazer violcncias, e franca· amigo.:;.
mente, nlio ct·eio que ellas se deem, mesmo 0 SR. RA~11RO BARCELLOS-E o governadol'
porque o Go1crno Federal não terá meio do da Bahia está perJeitnrnont.e no direito tle
manifestar a su11 opinião, e eu, como repu·
ínzel·as.
São e;tas :t' consiclcrnçües que devia fazer. blieo.no, estou no meu direito de esti•anhar
que o munrlo republicano, j:i. ulio digo os ]r:u·O §r. Jt~amiro Bai"ecllos- tidos republicanos, niio tenha uma voz que se
Sr. Prc:sidentc. pm•rnittir:i. V. Ex., apro- lev,mte pam protestru• con r.ra as determina·
veite o poncr. tompo que resta da hora do çries do St•. Luiz Vianna sobre a sorte da Re·
expe liente p:t!':t rl:tr ligcir11resposta n.o illus- publica. e rio. comp.,tencia qne assumiu p:mt
tre Senador· pelu. Bldtiu. que te vo 11 lJondnde detormin:tr cnudidnturas e declarar incompado hourar-me com as ;;uas rel'ot'cncias, quan- tibilidades para o cargo de prcsidcnt~. como
•lo Jui discut,ido o requerimento por mim fe vê da oxcommunhfro l:.tnçada sobre o nosso
digno chere Sr•. Qumtino Bocayuva.
njJI'Coenl;al\0 l!:t 111 timu. >eSSÜO.
r~nor·o si S. Ex. trouxe antecipadamente
0 SR. SEVERINO VI E!!lA - E' modo de ver
as inlbl'Inttçõe,; por mim podidas no ullurlido deli e.
J•equcrimentu. ILJl]ll'OVUdo pelo Senado.
0 Srt. RAMIRO B,\TtdELLOS - Mas c um
.lul~u-rno sar.it<tbit.o depuis quo S. Ex. oxtm•rwu o seu ntorlo rlo ver e Jico corto do que rnodo r\o vê r, nii.o só er•t·onco como despido do
os destiJIOH dn. Republica hão de s11hir dns qwtlqum• competenrda, quo niio devia onconpal.rom:; olor .;ag-un•;os, ou rlus co:;itaçõcs do tntr quem o apoiasse.
govern::.Lll,l' rL~ Hahia.
O Sll. SmvrmiNO VmiRA- Cud:t um lcrn a
O Sr:. S~JY:mJ:\"O Vnmu- V. Ex. estit liberdade do consrdcmr esses faetos como lho
lhzendo umtt ::rjnstiça RO Governo dRquelle u prou vor.
Estauo.
O SR. fl.AM!Il.O BAncgr.ws "'- Dest•,io ler :t
0 Sit. lLI,IlltO BArtCI~LLOS-Ntio estou do liberrl11de de oxprimir tambcm o meu modo
mo• lo al;;um meuo;;cabandu u;; q ualidttdc·~ do r\0 pOIIôill'.
~IJll:ldU
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O SR. SEVE!UNO VrEIRA - E' direito de
V. Ex., direito ')Ue igualmente assiste ao
Sr. governador da Bahia.
O SR. RAMIRG BARCilLLOS- Níi.o é r,bsolutamente, e direi a V. Ex. o porque, dentro em pouco.
.
Sr, Presidenk, nlio qunria entrar em drscussão de natureza politic>t; desejo .apenas
responder com e~1peci111idade ao meu illustre
collega pela B11hi.1, qu11nto ás referenci11s qno
fez ao requel'imr- ato por mim offerecido na
sessão pnss11da c que foi approvado.
S. Ex. veiu declarar ao senado que n.
renda do Brnzil vae augment11ndo e quiz dar•
a demonstraçlio ,lo que di;;ia lendo uns quadros relativos i nossa situação fin11nceira.
Or11, S. Ex. n~.o fez mais do que tr·nzer
pura e simple~mente differença rle cifras
causadas por• augmonto de impostos.
0 Slt. SEVERINO VIEIRA-Nem tanto.
O SR. JoÃo Co!~DEIRo-E pel11 expansilo de
todos os negocio1:.
0 SR. RAMIRO BARCELLOS-Principalmente
pela elev11ção da'' taxas, sendo quo as 11ddicionaes foram elevadas 11 20, :lO, 40 e 60 •;,,
e, pela moJlillcoçli.o produzi1la n11 taxa do
cambio, pela qu:t se tem r.e comput11r o valor
das mercadorias. A excessiva d(·preciaçiio rli1
noss11 moeda f:~z :1aturalmente com que, Cl11culanrlo-se ad vatorem certas t<1xas, augmonte extr•aordinarif•mente o protlucto dos impostos.
0 SR. JoXo Ct:RDE!RO-E são cm gr11nde
numero 11s mercadorias sujeitas a taxas ml
1Jalorem.

0 SR. RAMIRO BARCELLOS-Nestas condições, em vez de r,ugmento .de renda, positivamente derivado de cousas tavoraveis ao
desenvolvimento rlo pai;;, o que so 1leduz da
demonstração feita pelo bonrado Senador é
que os factores d;•.s rend:ts para a Rcpublic11
estão todos em ducadencia.
0 SR, QUINTII'iO BOCAYUVA-Apoiado,
0 SR, RAMIIW BARCE!,LOS-0 honrado Senador, portanto, uão poderá (e and11 mal,
procm•11nrlo fa?.Bl'), arredar do espirita do
Sena1lo, 1lo espirito do congresso Nacional, a
prcoccup,tção muito patriotica de cuid11r immediatamentc dc3ta situação.
O SR. SEVImi!\:u VtEJR,\-Mas quom quer
arredar?
0 SR. R.utmo 8AHCI:;LT,OS-S. Ex. quiz as·
signtthtr n. acti vid ;tdo cln. :td.mtl a1lm inistraçiio
reltttivamente 11 c,stc :t,sumptu. Om, a gr:tvl·
dado <1:1 situ:tt,,fio lirmnccim do Bl'HZil mll 15
rlo novembr·o do ; S9-ljit em tio tal ordem ~ue
Hão pormit.tiri11 :>. qualqum· governo, convencido dossa gravi1l.ldo, ctudar do outm cousa,

siniio do melhoramento do semelhante cs•
tado.
O S1t. SEVERINO VIEIRA-Estou perfeitamente de accortlo com V. Ex.
0 SR. RAMIRO BARCELLOS-S, Ex. está do
accordo commigo; e preciso que fique :ie
accortlo cm to1os os pontos, para que a acc;lio
dos poderes competentes, nossa o do Governo,
seja completa, correspondendo á gravidade
da sitn11çiío. A não ser assim, S. Ex. só tem
dous caminhos a seguir: ou derlt>rat• qae
efl'ectivamente não ha mais remedia possivcl
para a situaçü.o do Brazil, ou declarar niio
ser• ex:wto o que a!llrma ...
0 SR. SEVERINO VIEIRA-Não se tem feito
nada; concordo com V. Ex .
0 SR. RAMilW BARCELLOS-.,, e tambem
~ue o descredito da nossa moeda é um11 cou~a
fant11stic11.
Si, porem, S. Ex. diz que n11d11 se ha feito,
então está de accordo commigo, quanclo eu
clizia que espemv:L muito mais e por· isso
pedia ao :10tual Govet·no que apresentasse
soluções pi1I'i1 o problem11, solicitando do Con·
gresso as metlidas necessario.s para q ne esta
solução !'esse tomada conforme 11s exigenci~Ls
da. situação.
J:i. vê o honrado Senador, ~ue, querenclo
combater uma 111Iirmaçiio minha,está, ao coutt•urio, de pleno 11ccor•do comrnigo.
0 SR. SEV8Jt!NO VIEIRA-SÓ O anno pa~
S:tdo se iniciou a.igum11 cousa.
0 SR. R.Ut!Rü BARCELLOs-Ora, si nad11 So
ftJZ, pel'~un to 110 l10nrado Senador: tem o Go·
verno direito de exigir apuio incondicional e
o mais c:tloroso po,sivel pot• parte daquelles
que assistem a etites factos 1
0 SR. SEVERJ[';O Vmn:A- Perdôe-me V,
Ex. ; mas esms meditlas silo tom11clas pelo
Congresso.
0 Slt. RAMIRO BARCELLOS-0 Coni(rcsso,no
systt,mn. p1·e~idencial, niio póde cogiti11' 110r si
só clns ditilculdndes 11dministrativns.
OGoverno, o Poder Executivo, é q nem tem
obriga~ü.o de cmar desses nssumptos, a cllo
eabe a m11xim:t rosponsabilirlnile na clirecr;iio
dos negocias pulrlicos. Quer V. Ex. que ello
cstttndo 110 leme, nilo responda pel11 direcção
do barco, o que sejam respnnsavl3is po1• essa
dirccçito os ~ue estão encarregados i.lc deit:tr
c11rvão nas forn1111111s ?
Quom acccita um cargo rlo aclministra~ão
ó polo mos mo rcspoma vel. Si o Governo uüo
nos vem dizer quo p!·ccisa de tacs ou tac.,
lllülli•ias, como quor 0 iilustro Sonailor que~
cstc.inmus 11 ilwon!in• plano,;'! Como qum•
:,;, Ex. q1w :Hllll·tcmo' providencias, tlc n:c·
tm·oza tito impoJ·t:mtu, Sl\111 possuirmos os
dutallios d:t 11dministi'Uçiio 'I
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Não digo como defeso. tlo Governo, nem tuação da Republica é a mais doloJ•osa pos·
como accusação de opposicionista aqnillo que sivel, é a mais gl'i1vo por que tem passado o
o ::>cnado me tem ouvido, porque quem está Brazil, que isto é falta ele capacidade gover·
com as p:1stas deve auxiliar o Presidente da namental. E' esta por ventura :t occasião de
Republica, e ajudar seri:J.mente, cogitando na se levantarem tumultos politicos no seio da
gravidade da situação, tomando a respectiva representação nacional? E' este o momento de
responsabilidade; convença-se o Governo tlesse se manda.r depôr po1• 'll<irias de ,jornaes os
inadiavel dever o traga à delibemção das ca· chefes poli ticos'l E' esta. a occasião de passa·
maras as ideas que tiver, as ideas que nos rem governadores do Estados telegrammas
devem ser propostas pelo Presidente da [{e- declarando incompatibilidades e pronunciando
do antemão c:mdidaturas para 11 presidencia
publica afim do solver a crise.
Mas passar dons annos e meio, tendo apenas da Republica?
como no1•ma de governo esperar que os factos
E' esta a occasião ile tratar de semelh:mtes
se desenrolem, e que a situação por• si desa· cousas, quanrlo a Republica está, perdôc-me
broche em melhor estado, é o que não com- S. Ex. não dizer a phrase exacta, quando a
Republica está em vespera de passar pela
prehendo.
0 SR. SEVERINO VIEIRA - Tem-se feito maior de todas as verr.:onhas que póde sue·
ceder a um paiz livre?
alguma organiz~ção administrativa.
0 SR. SEVERINO VIEIRA- Mas isto surgiu
0 SR, RAMIRO BARCELLOS- V. Ex. está
agora
depois deste rompimento ?
mui to fraco neste ponto.
0
SR,
RAMIRO BARCELLOS - Justamente
0 SR, SEVERINO Vlll!RA - Não estou, não,
por não ter surgido agora, mas por ser um
senhor.
0 SR, RAMIRO BARCEI,LOS- A situação, tacto anterior, é que não devia ter-se pro·
isto, é que não se deviam ter trazido
permitta-me dizel-o, não é parn. cataplasma; duzido
p11ra
a
da discussão personalidades,
exige uma operação dolorosa, feita por paixões, arena
interesses de ordem secundaria, de·
pulso fi1•me, decidido e forte, disposto ao su- ante
dos interesses nacionaes.
crificio de trabalho o de sande, o de tudo
0 SR, SEVERINO VIEIRA- Não ha persoquanto se puder dar á patri a,
Quem não ti ver corn gem de sacrificn r tudo nalidades.
isto no momento actual não está na ai·
UM SR SENADOR- Quem provocou isto?
tura exigida pel:t situação.
0 SR. RAMIRO BARCELLOS - Não ser abso·
Si os actuaes possuidores dos ca1•gos administrativos assim não cucaram a .situação, Jutamente quem provocou ; quem foi o
como estão vendo todos, si não tomam, em- portador da provocação sei que foi o
quanto é tempo, providencias para evitar a Sr. Seabra.
oxplusãu da crise tremenda que vae rebentar O SR. JusTo CnERMnNT- Mas o general
em suas mãos ou na de seus successores, não Glicerio não soube evitar isto, com a habili·
tem direito a pedir ao Congresso o menor dade, com a tacticu que possuia 'I (Ha outros
apoio, porque ningueiil no mesmo Congresso apartes.)
se recusaria a libertar a Republica do des·
0 Stt. RAmRO BARCELLOS - Si V. Ex. vae
credito em que está cahindo.
nest:t anulyse de procedimentos, terá de anaQual é, Sr. Presidente. a causa desta me· lysar o procedimento de muita gente.
lancolia que está invadindo todos os espiEu censuro a todos aquelles que sacrificaram
ritos, desta tristez:t quo já se está not:t'ido os verdadeiros interes>es nacionaes presentes
em toda a popnlar;ão? E' o sentimento do que a esb. questü.o, perl'eitameitte secundaria e
ninguem tmb.1lha elllcazm<mte pam 11 salvn.· dispensa vel no momento actual.
ção da Re:mblica. Não oe julgue que ninO SR. AQUILINO no A~IAitAL- Mas V. llx.,
guem su~poita dos perigos que estão proxi·
que conhece a enJermidade, porque níio en·
mos.
Esttt equo é a situação, Eu não quero i1b· siua o remodio ?
solutamento magattr os actuaes membros do
0 SI\. RAMilW BARCELL03- Digo com
Governo, nem o Sr. Presidente daRe,JUbiic11; toda a lealrludo a V, Ex.: não apresento re·
mas sou obrigado a 11 izer que w'm uns nem medio, ser,'intlo a situuçiio, porque niio tenho
outro teem ct,gitudo da situaç:ão e cmpre· confiança naquelle~ que teetn de applico.l-o.
gado todo o esti'L''iO pnssivol para dohellu.t• ~ens Eis ahi. (Ela <tivctsos rr.patlas.)
perigos. l'iio quero clteg·1r ao ponto de dtzet· UM SR. SE:'<!ADOR - V. Ex., indictmrlo o
quo SS. Ex. não trem a bo:1 vontade ou a remudio,prcsta
um set·viço l'Plovante.
orien tução nccessm·i~t p:m1 govnrn11r. (J!a
O St\. RAMIRO BAÜCELLOS- Sonhures,prerliDcrso,, ap«l"lcs).
Mas tonho o diroil.o tlo tli~m·, em vi;ta uos cisllmus niio desmoralizar os meios, e elles se
Jucloti quo so cstiiu tiUcüetlondo, q uundo a :;i· dosmoralizum quamlo mal appltcmlos.
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Sou muito lranco: niío apPesonto pr ~jecto~ z11r o harmon izat• toda. a legislação que vao
)Jorque não tenho confiança nos que os c, em con,olidl•r 'I (Apoiados.)
do ex ccu t:tr.
O Stt. MoltAES BArmos-EstiJ. invalido para
0 Stt. AQUILU\0 DO AMARAL- Então o mal O trab1t!llO pesado.
é sem remellio?
O Stt. R~Mmo B.\ll.CELLOS - Elle vae fazer
O Sll, 11Al!llto DAilCC:Lr.os- Sr. Presidmte, este t1 :tb:tlltn tiesa,iu·l:vlo, sem o concurso de
qu:mto uo l'equerimento em si, acho qtw ontrorn, contando apenas com a SUil. competem toda a raziío o i!lust1·e Sen:vlor pelo tencia e seu proprio esf0rço; entrmanto, no
p,,J'n.ná, porque, por mais que so queil'<• so- trabo.llw tio Supremo Tribunal Fe•leral, ora.
pli iSillll.l', O I'<IC\0 Ó O facto, O facto e brt\tal, v.uxiliado pelas luzes e pelo concurso do seus
companheiros do tribunal.
·
como diz um eioJ•iptor.
Dea.ute da prova legal da incompatibilid(\l]e
UM SR. S!éXADlllt - O que desejava. saber é
de saurle, rlcunte d:t urovatl:L invalidez rlo si fica. recebendo pelas duas tetas. (Riso.)
Sr . .J,só Hyg-ino para ô c::rgo de membJ•o 1lo
0 Sr:. RAMIRO BARCELLOS- Senhores, O
Supremo Tribunal Federal, niio é decente, neto ede produzir no animo rlaquelles que o
nilo ó dig-no, nem para o Governo, nem para ob<erva.m grando tristeza (apoiarlos), porqno
o ii lustre ma.~btrado que ac:tba de ser a.po· parece demonstrar que nem o Governo toma
sentaria, lazer, irnmerlhttamento 1lopois de a ~ório a. disposição constitucional da. inva.li·
deCJ·etarla. est11 uposunta.rl"ria, que a Consti- dez para a aposentadoria, nem aquelles que
tniçii.o exige pura aquelbs que niio podem se aproveitam dos pro~entos que esta apo·
trab:tlltar, não ó •ligno f>tzor, logo após, um senta.•lot•ia lltes lli1 tomam n sério n. obrigação
coutrlll:to de sevviço remunerado, e sc,·viço moral que teem pemnte a. sociedade em que
que nós todos sabemos não se1• tio ordem infe~ l'ivem e perante os poderes publicas.
rior em 1\tdigu, em esforço, üquell s que o Appello para. a. integt·ida,lo moral de qual·
illnstro juiz executava no Supremo Tri- quer dos Srs. Senadores. Qual delles se atrebunal.
veria a. subscrever um decreto de aposenta·
Isto e que ó dizer a. verdnde,ta.l qull.l olla é. floria. a um emprogatio, por invttlidez, e no
Seu 'tot·e~. o facto •lo ap1•esentar·se attes- dia seguinte faria com elle um contrato de
tatio de invalitlez, quando no dill. seguinte o alto serviço, extraordina.ria.mente remune·
individuo se apresenta v;tlido para fazer tl'i1· rado?
.
bulho, como acontece no caso vertente, que1• O Stt. JoÃo Cmwc:mo- E' preciso muito
cliwt· que o ar.t~stado é fabo. Ni\o ha outra despreso pela moralidade publica !
conclusão a. tirm•. (Ha di,er.N< aJlul·tes.)
0 SR. RA~l!RO BARCE:LWS-Senhores, niío é
E' o mesmo quo plt.--;s:Lr ccrtid;lo do obito :1.
um indi \'idtw, e este :tp,·esentar.,o •1cpois necessario só p:trecer: é preciso tambern se1·.
vivo; ao qual poder-sc·hia dizer: «Niio; estiws O acto 1lo Governo de certo modo despi·e·
stigia a. autoi•i,lade, •lesprco;tigia. o mag·istrado
morto, porque tende~ ttttestado tie obito.»
que lez o contrato e que foi aposentado, e
Applic:J.·Sc omesmll no caso actual:
desp1·esti.du as nossas instituições.
«Estnes invalido porque r.vrescntaes a.ttosO SR. JuLIO FLWT.~- E onera. o Thosouro.
t:ulo de inva.lidcz? E como contmt:tcs traba~
0
SR. RAMIRO BARCELLOS- Sr. Presi·
lho, c traba.lho caro? Niío, é que não est:1es
dente, eu vim it tribuna. unicn.mente para
invalido.»
Qual a conclusiio? E' que o Tribunal de responder ao nobre Senadot• pela Ba.llia., na
Conttts e o Governo !'oram ongana.tlos polo parte que me dizia respeito. Entretanto, pe:tttPstad.. ;si foram i!ludid1·S pona.lrlt~curnonto, los apartes tios nobres Senadores desviei-mo
n:io e valida a aposen t:tduria, porqw1 a Cc.n· ·do t:JI'rono ·
st.itniçã.o exige que a inval dez 8,.ja. verdtt·
Vou cunduir. pe1lindo uosculpa. no nobre
1len·n, e não previu a ihlsa. i 11 valitie7. pura. a Sena•lor tio me ter rcJeritiu no presidente do
concc;;slio do n.jJOScntarlolia.
seu Estado, na sua. precipitaçü.o de assumir
o pcnnar:ho rle chefe do novo pa.rt1do, que ou
o S1:. Mor:,\l~s BAm:os- Ma.s o trabalho nii.o sei si continün. a chamnr-se tn.mbom rccontmt:ulo é muito monos camativo do guo pniJiicano.
o l.ra.liallio do ~tibumLI.
0 SI,. Mül~ARS HAIU:OS-E' Ovelho pa.J•tido
V •.l•~x., como medico, s:illtl que a invalidez
govcrnbta.
é ro!n.ti va.
O S1: ..JoÃo Cor:nim:o-E' um ovo partido,
0 S", RAMir.O BAHCI~LLOS- Qua.l O peso,
quo
ainda niío tevo nome, porque tambcm
q11:tl :1 b:tlltnr,,a., que t;om o meti ico pam dizer
que o ci!larW.o ,José Hygino estiL invalirJo para não tum idea.s.
concedcl' ludcas-wrpus, si niio osl.:i para li1zor 0 Stt. MültAES RAltlWS- E' o p11rl:itio do
um Ll'l1ilalho !lllOI'illC,lll'incipalmoutcde ord"m quo V. gx, fazia. p:trto J>l'Ontninonto ate :1
illllivilllltll, tmiJ:illto de po:;quiza, do org:tni· poucos tlias.
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O Su. Joí:o CoRnEmo- E fnço ainda, com
muita honro. para mim.
O Su. MoRAES BARRos- Estou mo refQ.•
rindo ao orador.
0 SR. RA~!JRO BARCELLOS- Acho co.bivel
a drnomino.t;ão que o ::lnbre Senador por São
Paulo adopt.11: partido governista. Mudars~-hiio as s1.tuaçües, .r•lle não murtnrit; o partido governista, sera sempre o partido govor·nista o tnr<i sempre muito. gente neste
p~iz que o ncompanlir..
Quanto a mim, continúo a ser membro no
partido rrpublirano. Quanto, porem, o. ser
guvel'niskt, o nohre Senador nuo nponta. uma
FÓ "ccasiil.o em que eu dissesse ser· govt·rnista.
S. Ex. nuneo. me achou no. ost·tcada. apoiar11l0
incondicionalmente o Governo, a'sim comn
nunco. me encontrou fazendo opposi~ão incondicional ao mesmo Governo.
Voltando ao caso do Presidente do. Bahia,
nuo po.oso deixar de rlizer que a Babia quer
nbto tomar a primazia, a.pre>entando desde
jit a. canrhdatura do Sr. Campos Salles.
(Apartes.)

Não nego o d iro ito que tem o Sr. presidente rla Bahin de dizer qual o candidato que
lhe agrada e lhe convém, e quaes os cidadãos
que julga incomprLtibilizados; o que contesto
a es>e presidente é qua.lquer son•ma de autoridarle para Jnze1' taes revelações. (Apartes
do Sr. Se"erino Vieim e outros senhO?·cs.)

r

l

V. Ex. que o <lel'cnde ~ que com elle está
de perfeito e pleno accôrdo, deve descjal' que
o fu cto seja apurado.
Peço mil desculpas o. V. Ex., e garanto
que niio quero de mt•do algum manifestar a
menor falta de consideração para com o iIlustre presidente àa sua terra.
Nem quero mesmo e.•tabclecer confronto,
porque, no que me consta, foi o unico dos
presidentes de Estado que se julgou com
autoridade de 111anifestar-so com tamanha
antecipação.
0 SR. SgVERINO VIEIRA-Revelar um facto
que está no dominio de todos?
0 SR. RAMlllO BARCELLOS-Já que V. Ex.
jul~a que o facto está no dominio de todos, e,
portanto, está. V. Ex. de accortlo com o facto,
hn do te1• a bondade d" declarar e provar por que raz:io está na consciencia de V.Ex. e
na consciencin. publica essa incompatibilidade
que o illustro presidente da Bahia encontrou
na pessoa do Sr. Quintine Bocayuvo.?
O su. SJCVERTNO VIEIRA-Não so trato. disto;
V. Ex. esta v' so rel'crimlo no facto da scisfio
do partido. O illustro Sonatlor pelo Rio do
.lauoir·o está pJ•csonte o nada reclo.mou.
O SR. RA~Iiuo llAnCI~LLOs-V. Ex., quo
conhece a corrocr;iío, a motll•slill, a rosi!'IIIL·
í•lio ovango!lca do meu illustl'e cholo, niio
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podia esperar dclle outra cousa. (Riso e
apm·ees.)

Admiro-me de que o ententlimento elevado,
o patriotismo imliscutivel do nobre ~enador
pala Bnhia. nlío veja quanto se torna rtdiculo
,;emelhante facto.
0 Slt. SEVERINO VIEIRA-Qual?
0 SR. RAMIRO BAnCEL!.OS-0 da pror.ln.mação dos incompatibilidades o candidaturas
pelo presidente do sru Estado.
0 Sn. SEVERINO VIEIRA- Ora, valha-me
Deus!
0 SR. RAMIRO BARCELLOS-Não tem lagar
a rxclamnçiio; é preciso que S. Ex. comprehentla que est.es fa.ctos todos teem de vir
iL tona no momento actual. porque ellcs é
que estão produzindo o tecido politico e pa.rtidario que est;i, agora no tea1· ; ~> en vojo
da parte dA v. Ex., qnP, pó·'e-'e dizer, ó o
lcadm· elo Governo, a maior solidariedade com
esse presidente.
0 SR. SEVERINO VIEIRA-O que eu SOU é
um amigo leal.
O SR. R.unRo B.\RCELtos-Eu o creio; mas
V. Ex. de mnneira alguma pórle acobertar•
tnes actos com sua responsabilidade.
0 SR. SEVERINO VIEIRA-Reconheço no Sr.
Luiz Vinnna o direito de se manifestar como
,;e manifestou.
0 SR. RAMIRO BA!l.CI%T.os-Mns V.Ex. niio
reconhet•e o. verdade ou legitimidade da manilestaçiio?
0 SR. SEVERINO VIEIRA-E' direito delle.
0 SR. RA)IIRO B.~ RCELLOS-Mas não exprime a verdade?
0 SR. SEVERINO VIEIRA-A manifestação
delle!
0 SR. RAMIRO BARCELLOS-Sim.
0 SR. SEVERINO VIEIRA.-Sobre este ponto
não tenho que responder ao honrado Senador
pelo Rio t1c Janeiro; dir-lhe-l!ei cm particular quaudo tiver de ·dar t:ontas de mim.
0 SR. RAMIIlO BARCELLOS-Mns V. Ex. porque não pr·ocede assim com o nosso illustre
chefe o Sr. guucral Glicerio'l
0 SR. 8EVlmiNO VIBIRA-Nós sempre estivemos em divergencia. (lia outros apm-tcs; o
Sr. Prcsidc11tc rcclrrma llttcnçao,)

0 S!~. lLmmo BAIWELLOs-Entiio, Sr. Presidente, vou mais tranquillo, porquo anho
que :td oxcommunhües tio JlC!J'" tht tlahia
(>'iso) ainda nü.o attiugiro.m a todos os nossos
chefes polit.ic"s (aJwrle.<); aintln. Itiio cllt>g:tl'am n, pr,.duzir• :is tempostatlns, quo nrarn uo
espomr, :tttontn. a soli•l!t.ricdallo que ,;uppnulm existir• entro os rertroscntllntcs da Bttlli:t
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e o presidente do mesmo Estado oro relaçilo
a esta collisão politic~.; elln.s rerluzem-se a
11m fa•:to puramente loc:tl, que póde set' nssiJnilado-si o peqncno JlÓr1e SC!' compnmrlo
com o grande-ao movinwntt) rle Ca,nurlo:;,
sendo que é 11111is innoconte, porque não
pt•oduz tempestades maior•es do que aquellas
que se levantaram pelo meu discurso e pelos
apartes rlo illustre Senador pelo Rio Grandb
do Norte. (Riso; m:uito /Jem,)
Fica adiada pela hora n discusoão do requc.
rimento.
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DO DIA

VOTAÇÃO DE MATEJUA ENCERRADA

Posta a votos, ó approvada a seguinte con·
clusão do parecer n. 67, de 1895, da Commissiio de Constituiçilo, Poderes e Diplomacia,
o com a qual estú. do accordo o de n. 64, de
1897, da Commissão de Policia:
«I." Que a iniciativa na proposição de pensões cn be a. uma e outra Gamara. do Congresso
Nacional.
2." Que, emquanto niio fOr adoptada alf(uma lei que 1·egulo a concessão de pensões,
rlevem ser submetti1los i deliberaçilo do Senado todos os projectos que já fora~ apresentados, sobretudo os que são ormndos da
Camara dos Srs. Deputados e constituem
proposições jó. adoptadas por esta Gamara.»

O Sr. 11°

seguinte

Secre~ario

llú. conta do

EXPEDIENTE
Officio do Ministerio das Relaçúes Exte·
rior·cs, de hoje, transmittinrlo a mensagem
em que o Sr. Presidente da Republica pre,;ta
as informaçúes, que lhe foram solicitadas,
relativamente it noticia do despacho do armas
e muniçúes de guerra de BuPnos Aires para
Santos e Ba.hia.-A' quem fez a rcquisi1;iio,
devolvenclo depois i Sccr~taria do Senado.

O Sr. ~o Secretario declara que
niio ha pareceres .
O Sr. P••e>oidente. Estú. esgotada
E' lida, posta em discussão e sem debato
a ma teria da ordem do dia; designo para a
approvad.tt a redacção final das emendas do
da sessão seguinte:
Sena<lo it proposi~'iio da Gamara dos DepuTrabalhos do Commissúes.
tados, n. 80, de 189ô, q•1e autoriz~t o Governo
Levanta-se a sessão ás 2 1/2 horas da tarde. a abrir o credito de 132:809$908, supple·
mentar i rubrica. n. :13, rlo ttl't. 7' rla lei
n. 3ü0, de 30 de dezembro ele 1805.

·r'.. r!

,.,

I': : •
i··:;:

oando Lobo, Paula Sonz11, Moraos Barros,
Co.io.do, Leopoldo de Bu lluies, Joaquim cle
Souza, A. Azc1'cdo, GenMo:;o Ponce, A~Hilino
do Amaral, Albortn Gonr;nlves, Vicente M;t·
1:hado, E,;tevc,; .lnnior. Gustavo Rich~rd,Julio
Frota e Ramiro Bal'cellos. (42.)
Deixam de comp.~recer. com causa partici·
pada, os Srs.: Raulino Horn,Benedicto Leite,
Pe1lro Velho, Almino Afl'onso, Rosa e Silvn.,
Rego Mcllo, Coelho c Cn mpos, Leo.ndro Macio!. Porciuncula, E, Wandenkoll(, Gonçalves Chaves e Pinheiro 11Iachado ; e, sem
elln,, os Srs. Eugenio Amot•im, Domingos Vi·
cento e Quintino Bocaynva. (15.)
E' lida, posta em discussão o sem debate
approvada a acta da sessão anterior.

54" SESSÃO

E~I

20 DE JULHO DE 1897

Prcsidencia do 81·, Manoel Victorino

O Sr. Pre>oidente nomeia o Sr .
Tl,Iomaz Delfina para substituir na Commis·
são de Saudo Publictt o Sr. Pedro Volho, que
se a.cl!a tLUsento.
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Ao meio-dia abt•e-so a sessão, estando presentes os Srs: Manoel do Queiroz, .r. Catunrla,
José Bo1•narrlo, Joa~uim Sarmento, Francisco
Machado, 1\fnnoel Barata, .rusto Clwrmont,
Gomos de Castro, Noguoim Pat•annguú, Pires
Ferreira, Cruz. .roiio CnJ·iloiro, Alvaro Maclll1do, Abdon Milanez, Alnwida Barrcto,Gonç,nlvcs l•'el'!'eirn.. Joaquim Pernambuco, B. rlo
Mondonrn Sobrinho, Loil.c o Oiticicn,, Ro~a
Junior, kuy Burbos;t, :'iuverino Vwira, VirAilio Damttsio, Henrique Coul.inho, Thomn.z
Delfina, Lopes Trovão, Feliciano Penou, For~

ORDEM DO DIA
TRABALHOS Dll COM~IJSSÜES

Continua o. 1liscussão do rcqum•imento clo
Sr. Viecnte Maclmdo, pm\inrlo cúpitt do eon~
tmctn Jeito pelo l'v!ini~terio do lntPriot• c JusLiç:t com o Dr ..Josú Hyg-ino Du:wto Porcirn.,
pil,J'a o trabalho ela cunsolicluçiío dus leis Jccloraes.
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O S1•. Leite c Oiaiciica- Nilo O honrado Senador por Goyaz níio accei ta
tomaria. pal'to na rliscussüo do requ~:>rimento, esto. proposição, porque não examinou com
si, aproposito da mesma discussilo. o honrado cuirl:tdo a tabella.
Senarlor pelo, Btthia nfio me tivesse chamado 0 SR, LI~OPOLDO DCJ BULUÕES-Contesto-a
nominalmente <L debate, e nfio tive>se respon· formalmente.
dido, aproveito,ndo-se diJ. occasião, a uns O SR. LmrrE E OrrrcrcA-E' necessa1•io que
i1partes que dei na sessfio de sabbado.
meus nobres amigos,os honra.dos Senadores
Não nego o meu voto ao requerimento, os
pela
Bahia e pot• Goyaz, meus antigos commesmo porque a justillc~tiva que rleu ao panheil•os
Commissão rlo Orçamento, quer
acto do Governo o honrado Senador poJa na Cama.radados
Deputados, quer no Senado,
Bahia pecca pela base.
uào se esqucçanul' que billteti?.ii do Thesouro
S. Ex. entenr1e que o Govct•no r1evo flsca·
silo J•ecurso de orçamentn, porquanto só
lizar o contracto feito com um membi'o a.po· énilo
permittido
ao Governo ernittir taes bilhetes
sel!tado do Supremo Tl'ibunal Fetl.oral.
como
antecipação
de receltiL.
A fiscaliznçiio se daria niio escolhendo um
homem reconhecidamente invalido para o 0 Sit. LEOPOLDO DE BULHÕilS-Niio apoiado.
serviço.
0 Stt. LEITI1 E ÜlT!CICA - Olt ! Ao n[o
Este motivo só daria l'azíio para níio ser apoiado de V. Ex. responde-se com o proprio
nomeado, apezat• da sua grande competencia, texto da lei.
que nií.o nego, um homem que ha poucos
0 SR. LEOPOT.DO DE BULIIUES-Rcsponderei
dias tinha obtido um decreto de aposentarJo.
a
V.
Ex. com a lei.
ria por invaliclez.
Ditas t•stas palavras, vou respondcn• ao hon·
o SR. LE!Til E ÜlTJC!CA-0 (l,\'t. 2°, § !•, diL
rado Semtdor pela Bahia, cuja. ausencia la- lei do orçamento diz o seguinte:
mento, que se alongou em considet•ações p:tra « E' o Governo autorizado :
provm• que eu tinha a.rleantndo uma propo·
1•, A emittil·, por• antecipr.çilo de receita,
siçGo em falso, qunndo disse que rio r·oiatorio
no
exercício desta lei, bilhetes do Thesouro
do St•. Mini;tro da Fazendn. nnrla, constava a
re~[Joito drt cmissíio 1\os bilhetes elo Thesom•o. até a som ma de 25.000:000$ que seríio resgaNiio desconhecia a tabella n. 14. nem tíio tados até o fim do mesmo exercício. X>
pouco o trecho cm que o St•. Ministro da
O SR. LEoroLno DE BULIIiiEs-Cha.mo a atFazendrt clava noticia ao Sr·. PresidQnte da tençiío tle V. Ex. nara estas palavras-p01·
Republicn.;para ser transrnittidauo Cong·resso, antecipaç<to de ?"eccita,
da emissilo ele bílhetes; sómente o relatorio
0 SR. LEITE E Ú!TICICA-A antecipa.ç[o de
nalla. dizia quanto a esttt emissiio por exer· r•ccei
ta nilo pó de ser como r•ecurso do Thecicios.
souro,
mas ttpenas como meio de collocar o
Nii:o é possível saber si estes bilhetes, Governo
circumstancias de poder ter reque gyravam em llns de abl'il, pertenciam no cursos, onas
que
se deprehende da parte
exct•cicto de 1895, ou oram por conta do final da propriamesmo
t11bel!a.
exercício de 1897.
0 SR. LEOPOLDO DE BULUÜE:s-Agora V. Ex.
A tabella. di~ia q uo elles eram do exercício
de 1896, e, portanto, estava em contmdicçiío tltço. o favor de ler o que estit. abaixo, no
com o pensamento do treello do relataria do n. 4 desse mesmo art. 2• .••
MinistJ•o da Fazondn, que dava a entender
0 SR. LEITE E O!TIC!CA.-0 Governo, U[O
que os bilhetes emittidos o tinham sido jiL tendo ainda as l'eceitns do novo exercício
em dias deste anuo, e quo :Linda gyravam para poder satisfazer as despczas que é obribilhetes em menor quantia que aquell1t que gado :t fazer no principio do semestre, fica
o Govet·no estava autorizado a emittír dentro autorizado, como antecipaçã0 de receita, a
do exercício ele 1897.
emittir estes bilhetes, que doverü.o serresPor isso disso quo o relntorio nada llizia ; gatados com a propria receita, quando esta.
de facto o que dclle consta é quo o Governo entmr para o Tllesouro, pat•a. que no fim do
violou n lei do orçamento, que lllo permitte exerci cio esses bilhetes estejam resgatados.
Esta é a doutrina que aprendi com o hon·
emittir bilhetes do Thesouro.
ra,lo SenatlOl' por Goyaz.
0 SR. LEOPOLDO nm BULuums-Nl\o apoiado.
0 Sn.. LEOPOLDO DE BULIIÕES-E iJ a VerdaO StL LEITl" I~ OrTICICA-Vou pt•ovat-o.
deim.
0 8tt. LBOPO!,DO DI" BUT.llÕI•iS-·E' illlpossivel
O Sil. LEITE E Orl'Ic"WA.- V::.mos ver como
cs t:. prova.
loi elln. ob~ervada pulo Governo no exercício
.
O S1~. Lffil'I'I~ g Or.1'ICfCA-Pcr.'o 11 V. Ex .. pa>sado.
A tabella diz que ate noYombro do 1896;
St·. Prcsidcnt.o, q11e me mando trazer n. loi do
Cll'l;llmento dn 1807. (0 o1"aclm· i settís(i;ito,) estavam emittidos apenas 16.GOO:OOO$;
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0 SR, LEOPOLDO DE HU!.IIÜE:l - Só llg'Ol'l1
Não havia em novPmbro mais bilhete algum no Thesouro. ou só havin. o., 17 .líOO:OOO$ encontt·ou V. Ex. h! eleloito.
qne o Governo emit.ti u a 1.8 de no.':embr~ ele
O SR. LEI1'E 1~ OnrcJC,\ - T11uos os o.nnos
lSOü, isto é, q un.ndo os bilhetes Jl1 deviam clennncio da tribuno. o dcfr.ito do cn via r-se ao
est:tr resgn.t:tdos •.•
Congresso um relataria naeltt explicito, uma
0 SR. LEOPOLDO DE BULIIÕES-Não apoiado, synopse sem valor, com algarismos falsos.
0 SR. LEITE E OiTiCICA- ..• pOi'QUe Cl'!L O 0 SR. LEOPOLDO DE BUL!IÕ!ó:S - Porque diz
V. Ex. que são falsos os algarismos das
pcnultimo mez do exorcicio.
synopses 'I
•
0 Su. LEOPOLDO DE BULIIÕES-NÜO apoiado.
0 SR. LEITE E 0ITIC!CA. -Explico-me.
0 SR, LEITE E ÜITICICA-011 !
Jlla synopsc do. recr.it:t nrrcc:~.dtH.In. no ex;
de 18fl6, V. Ex. niio encontm um ~o
crcicio
0 SR. LEOPOLDO DE Bur.IIÕES - E5qncce-5e
:tlgarismo
qur. combino com t< tnbCillo. de
V. Ex. do que llll. seis mezes pm•a a liquida1890,
de
o.ccordo
com it pt•opostn. do Governo.
ção do exe:·cicio.
Quero demonstrar• isto jit, Sr. Presidente,
0 Sit. LEITE E 0IT!CJCA- Ouça-me O meu porque estou fitzenr 1o um tmb<>l!:o neste sendistincto collega e amigo.
tido, e peço a V. Ex:. a synopSr) de ISIJli.
A 18 de novembro o n. :lO do mesmo mcz, o
0 SR. LEOPOLDO DE BUL!IÕES - Qual O alGoverno emittiu 10:000$. Rr.spondo-mc o honcance
desse trabalho 'I
rado Senaelor .. como a:·gumento irresponrlivel:
V. Ex. es~uere·se de qne o exerclcio tem
0 SR. LEITR E 0IT!CICA - E' demonstrar
tres mezcs de semestr·c addicional.
que, quando vem, a p1•oposta do Governo jn
0 SR, LEOPOLDO DE BUJ.J!ÔES - Sois mczes. t,ro.z sobre o. médio. do cxercieit• p:t»StHlo um
superior 11 30.000:000.:/000.
0 SR. LEITE E 0IT!CICA- Sim, seis mozes. deficit
O
CongressJ
niT.o é quem faz o O''ç:::.mento.
Em novembro, quer• dizer·, que no fim do
E' este o trabalho que o;tou orgauizo.ndo.
cxercicio, o Governo emit.tin 10.000:000$ n V. Ex. niio eneontra na sy:·:op.;c umrt só
prazo de dous, tres, quatro, cinco e seis phrnse que indique falta algu.uu. na verba
mezes.
da receita ele 1896, isto é, a r·e~eit:t :trt:eca·
Ora, o vencimento destes bilhetes vae o.te dada em 1896.
maio do exercício seguinte.
gntreto.nto, vê-se na propnsf"" elo Governo,
0 SR. LllOPOLDO DE BULIJÜ ES- Dentro do por exemplo, direito de importt••:iio pill':l. conexercício.
sumo 227.000:000$, em desaccordo com a
synopse.
0 SR. LEITE D 0ITICICA- Como SilO l'CSgaO exemplo applico.-so ás outras verbas do
tarlos ?
orçamento.
Pelos novos bilhetes do exei'cicio seguinte,
Ora, pergunto o.o Seoado, si esh synopsc ó
c, portanto, é a receito. de3t.e·exercicio que fimandado.
ao Congresso em tlat:J. d.e ~g de :tbr·il
co.rit desfalcado..
de 1897, estamos ou n:1o no di1•eito tle suppô1•
0 Si~. LEOPOLDO Dll BuLI!IiEs-Niio apoiado. que esta é a. receito. arrecadado. no exerci cio
0 Srt. LEITE E 0IT!CICA-Si, como tliz o hon- de 1896'1 Tanto mais que ne!ht nllo :;o eliz
rado Senador, no semestre a.eldicioual se ti- existir uma falta no mesmo e;,:ercicio c, envcss,·:n de resgahi' estes hi!hetos, Piles jit tretanto, a tll.bello. do Governo accn~r• a. Jb.lta
deviam e;;tar no menos em PI'<>ho.hiiidtule de de alguns mezes no exercício !li.: l89G.
ro;gate, ou o. sua quantia devia jti estar de0 SR. LEOPOLDO Dm BULilúll~-NiiO lia nisto
positada no cofre para este fim.
naúa de arbitraria.
O contrario disto,niío o clizr.ndo o r>'!atorio,
0 Sr:. LEtTf!l mÜITICICA- E' pDs~ivcl niio
como a tnbella de 28 de maio, mandou-se o.o haja
nu'lit de ar·bitr·ai•io; mtts,s' todas a~ verCon grcsso.
Las desta synopso estü.o em cor:traeltec;5.o tom
O nobre Sanador pala Baiiia disso hontem, a propo.,ta do Govm·no, q11al 11 sntt vanndiantttnrlo as informnçües qno deviam ser· tagem?
do.tla.s polo Govcruo, que o,; l:i lliotl's do ThcQual o JII'CI'eitn elo gasf.ttr d'nlteiro com a
soUI'o jit montal'am a 15.000:000$000.
imprcssilo !lo o.lgttrismós lidsos?
E' de presumir que estes 15.000:000$, ou
O Srt. LJWPoLJJo n!l Bur,HõEs- O GOI'Crno
r.ontintmm em cir•culaçfi.o por nli.o lerem reproduz totlos os calculas il:ts "ynop"cs.
Hido rosgata1los, ou uiio oxi~tom b:llictt·s tlu
O SR. LgiTJ,1 E Or·r·JCic,\- O r·itlculn csl.it na
Thrsouro.
p:·npo~t:L do Govm·no, tL :<yno 1 ,se uiio tl'ttz
Sr. Pi·csidento, o m:doJ' defeito que encon- llillla.
tro no~ rela t,:rios ó uiio darem inti:Jrmaçoes
Por exemplo, it Est.mdn do FcJ•ro Coutral
u J•cspeito destas cousas.
do Brazil Jlgura 1111 syuo1'so co111 vinte o um
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por aquelln. folha.; o dou pn.rabons a_ mim

o que falta no,; mezes do rxcrcicio rio 1(-;!JG • mesmo por ter• provocado esta. contesta.ç110.
sete mil e noventn. o seis <'ontos, e o.indn. tem o Sr. LEorown DE Bur.nõEs-Admira que
o semestre addieionn.l rle 1805 com a verba do V. Ex. desse tanta importancia a um boato.

L
I

I

seiôcentos c vinte? nove 1l1111tos m.a.is ou me- 0 SR. LEITE E OrTIC!CA.-Perdoe·me; não
n~s, c 11 t:~bJll~ 1\t~ como rcce1t:t vmto e nove trouxe para a tribuna um boa.to; tr~u~e
m1l e tuntos conto.,.
uma noticin de um orgii.o dn imprensa <harra
O SR. LE8POLDO DE Bur.nõEs dá um aparto. desta capital; e tratando·se de um facto como
o SR. LE 1m E OrriCICA-Ent·io qun 1 a. uti-/ 08te, .o do ver do G?v~r·no, r~conhecondo a sua
li<lnde das syDop.es 'I servem ~ó pnr:t esta· gravidade, era VIr 1mmedw.tamente contesholecor contusões. Pergunto ontl'n. cousa. tal·n.
_
.
Cnmo é que o Governo envia. ao Congres,o
O SR. LEOPOLDO DE .BuLUuES~CrelO que
Nncionalumn. proposta, f'alt:nulo do uma al- nem o Jornal do Bra:tl o pubhceu como
JitiHlega doze mezes do exerci cio? Pois então noticia.
o Governo não tem mc•ios •'e snl.>ei' o qne so o SR. LEITE E OIT!CICA-Se.ia como fôr,
:ti·rec:tdou na ,\ lfnwlrg:t de Sergipe 'I
devia o Governo dc,men ti r positiva menta o
O SR. LEorowo DE BuL!lÚI~s- Nesse ponto que ~e .Puhlic.ava c. Jazel-9 immediatamente
v. Ex. tom razão.
no Dwr:o 0/fictal, e rsto nao ~elo modo pelo
~ual ror contestad:1 a. notiCia no Jor~rtl
0 S!t. LEITE E Ü!TICICA.-ÜI'a, gJ'ilÇilS a Deus; tio
Comme?·cio ; niio hOitve um desmentido
V. Ex. me dá ra.z:io em nlgunw. cou~n.
fllrmal
e o que correu na praça e ouvi de
Ma~. voltamus ii. questão dos bi!hotcs do
mais
de
um cavalheiro, •1o mais de uma pesThesouro.
SI a, foi que tinham circnlado esta" notas, sa.Um exercício não póde sm• dcsfalcndo de hidns, não do Banco da Republica, mas da
sua rcceittt pelo rc;gat.e dos bilhetes do The- Caixa
•\mortização, para pagamento de
souro do exercício anterior, c é de c1·er que juJ•os ded"apolices.
no tlm de um nnno estejam todos os bilhetes Ora, o facto assim se explica. Si o Governo
resg-atados ou em vilt disto.
mandou retirar do Banco da Republica essas
E' mesmo da lei que os bilhcteR só possam not11s
para fazer pagamento de juros rle apEser emitticlos, como tl.ntecipaçü.o rle receita, no Iice>, estava
foittt a declaração de que nao
pl'incipio !lo exercício.
realmente
nova; a praça. e o
havia
Lembro· me de que esta questão foi por mim Con:.:resso rtcariamembsão
tranquillo~. apenas sertJ.I'entada d:t tribuna.
vinclo este incirlente par·a mostrat• ao Governo
Emittitlos os bilhetes elo Tllf·souro, por an· quanto
é melindmso o assumpto. Na
tecipaç:io de receita no principio do c 1da que~tõ.o da. emissiio do papel moeda o Governo
cxercicio, no fim dolle clm·em estar re~gatado~. não póde estai· impunemente eommettendo
E assim tem·,e l'eito, segundo consta de llllli- imprudencia ou deixan1.lo de dar todas quantos rclatorios. VPja V. Ex. n. rar.ão por que tas explicaçües necessarias se tornem. Basdeclaro que o rélntm•io .lo Ministl'O da. Fa- tava.,
com elfeito, a declaração de que o Go·
zenda nada •Hzia; foi exact:,mentc por Isto, verno estava recolhendo notas dilaceradas
porque estranhei que o re!:~toi'io. niio tivesse pam serem trocadas por not~s novas, que se
dito quo a emissii.o de bilhete~ J(nta durante aclw.vam na caixa r1o Banco, de onde o Goo exei·cicio ft}r:t rc~gata<l11llte o IIm delle.
verno ret1 rou par11 lazer o pagamento dos
Pl•evaleço·llle, Sr. Presidente, d:t oppo!•tu- juroo das a polices.
nhl:tdo do achar-me n:t tr1bnnu pnm amda
Quantlo uma circular;iio ·chega ao ponto de
me referi!' n. um (I.Jlal'te meu, dado na ses- gm vidade da do Brazil, um simples boato,
sfio de sn.bbado. quando justifleava o seu re- uma simples noticia ba.,ta para produzil' um
querimento sobre n. divid:t Jluctm~nte o hon- pauico na praça, levando aos eSJliritos ~ conrado Senn,loi' pelu Riu .Grande do S~l.
. vic<;ii.o da oxbtencia lle uma nova em1ssao de
Nossa occasi;lo, refei'I·InC <t um l.1cl.o noti- papel-m~<e1la. Esta. outra explic:t\·ão que vou
ciarlo por tllfl jnrnul desta capital, sohre a dar demon:;tra a minha lealdade.
oinis~üo de not:ts novas do Bu.nco d:t RepuProcurei o redactor· chefe do Jornal do Com·
blica e o flz da lürmu. por q uo pn;so a ler no mercio, desdo que ello reconheci!~' .que ora
Senado. (Lê.)
um crime no momento a.ctuttl em1ttJr pa.pelNo dia, ~eguint.e, o JM·1wl do c:_mnmcJ"I!1:n moedu. e não me satisfazia a noticia quu a.
publicou Ui11115 hnlms 1lo contosttt\'ao, expli- folha. publicara.
P••d1-lh~ um:t explicação do fuct.o. Elle
cando o f,tcto.
.
Sr. Presideuto, dou p~.r:tbr.ns ao Bm,zil por veiu complotu.l-a,. i.lizen lo que o Governo
osl.:t con l.nst:u;iio, qno SIJ te vo um deleito: .o ti nh:1 rntil·:Hlo es;as notas do Ba uco di~ Ropu·
de ser tn.i'flia.; flovol'iot ~lll' H·JI:J. n0 1~1W'10 blic1t para lazer pagamento de juros das apoOfficiltl, no di:L '3cguinto :'J, nutieiit JllLLiwad.n liccs.
SPII!Itln
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O Govet•no quo pense quanto ha de gravo
nesta questão de papel-rnoetla e nã:l deixe
que >e l'ept•oduza f<tcto sernellw.nto, que pó·le
pat•er:m• emissilo nova o protluzir eJfdtos
desastrosos no momento actual.
Ninguem mais pedindo a palavra, encerrase a diSCUôSÜO.
Posto a votos, ó appt•ovado o requerimonto.
O S•·· Vicente Ni-la('hado-Sr.
Presidente, por menor q ne ,cja a vontacle
qne tenho de tratar dos negocias rela ti vos ti.
politica tio l(sta.do do P,traná. v~jo·me comtu<lo na. conting-cncia ou na ob!'igação de
cansar ainda uma vei :1. attençilo do Senado
com algumas obset•vações a esse respeito.
0 Sn. ALJJERTO GONÇAJ,VES- ESS:L politica
tem relaç,ilo com a politic:t gorai do paiz.
0 Sn. VICENTE MACl!AD0-0 DiaJ•io O(ficial
de hoje, Sr. Presidente, esr.ampa a circular
com que o Sr. Presidente da Republica apre·
sentn aos suJfragios do povo do meu Estado a
cond!datur,l do Sr. Dr. Ubaldino do Amat•al
á vaga de S~nador por a.quelle Estil.clo.
Não e realmente mais do que uma circulat•,
Sr. Presidente, a demis~ilo cm massa ·o a no·
mea.ção tambern em massa de com mandantes
superiores da. guarda. nacional das diversas
comarcns do Estado.
O Dim·io Official de ho,ie publica o acio do
Governo pelo qual for:tm nomeados para
todas as comarcas do Paraná coronois commandantes superiores da guarda nacional,
e foi reorganizado nlli o serviqo da guarda
nacional; e isto justamente, na. occasiã.o, cnmo
uma verdadeira circular, e atirado ao publico
este acto do Governo.
Não sei, Sr. Presidente, o que fez o St•.
Ministro da Justiça ele todos os comrnrtndantes
su perinres ela guartla nacional do Parami. O
acto nilo diz.
Foi reorganizada a guarda nacional; no·
nomeou-se para. cada um:t dns comarcas um
commanrlrtnte superior; mas estou a.pprohensivo e, como eu, os representantes do Paraná,
da. sorte com que o Governo distinguiu os
illustres cidadilos que occupavarn a.quclles
lagares.
O Sn. EsTEVES JuNron - Em Sant.:t Catharinl1 já cameçou a det·rubada. (lia out1·os

superiores; o quo é exacto é quo for:1.m todos
substituídos.
Eu poderia, Sr. Pt•e;;idente, rel:ltat• apenns
o tacto, mostrar que o Govemo apresenta Uo
como uma circular eleitoral para meu Estaclo, c poderia deixar de fazer obsorvaçuos
sobre a pessoa dos nomeados, facto que aliás
pequeníssima importancia poderia ter; mas
é digno de alg·umns considerações.
Quando estava mos no acampamento durante
a rovoluçilo, com a divisilo com mandada pelo
meu illustre collega o Sr. general Pires I<erreiro. me lembro que uma manhã. fomos surprelwnrlidos !li. por uma quantidrtde enorme
de boletins que eram esp:tlhados uo meio das
forç,as, no meio dos batalhões. em que estava
publicada uma ordem do clia do commandante
em cheta das fot•ças revolucionarias. Foi isto
na cidade t!e Castro ; lem broJ-me que nilo
causou pel]uena estupelacçã.o a nós todos o
apparecimento, no meio das nossas forças, daquellas proclamações, rrocla.mações constituirias por uma. ordem elo dia. a.ssignada. pelo
general do exercito libm·tado1·, Gumercindo
Saraiva..
Sr. Presirlente, eu creio que a ordem do
dia do general Gum,~rcindo caminhou e caminhou muito, indo afinal de contas encontrar
ninho e agazalho junto do Sr. Presidente da
Republica. (:1poiados.)
.
Os nomea<los para a guarda nacional do
Paranit são torlos aquelles que com mandavam
brigadas. divisões, e que tinham sido nomeados coroneis pelo general Gnmercinclo Saraiva.

I
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(lia mttitos apa1·tes.)

O Governo do Sr. Dr. Prudente de Moraes
nilo fez mais rio que sancciona.r com a autoridaJe de Presidente da Republica Constitucional
as nomeações que foram feitas pelo general
revoltoso.
O SR. AwmnTo Go:-rç.u,ns .....: Foi pena. ter
morrido este general ; podia set• tambem
aproveitado agora..
0 Sn. VICENTE MACHADO-Poderia, St•. Prcsirlente, cxaminat• estas nomeu~.ões nome por
nome; silo nomes quusi t01Ios conhecidos por
aquellos que acompanharam os factos da revolução.
O primeiro é o nomeado parn. a guo.rtln.
naciono.l ele Antonina, commandante superiol', o coronel Theophilo Soares Gomes.
No dia 16 rle ,janeiro a esquadra ao mane lo
aptwtcs.)
do Sr. al111irante Custodio de Mollo deu troO St~. VrcriNTE MACJJAnn- Nilo s~i si jú. se mcncln co111bato its !'orças logaes do Pat•:tpódc tlomitLiJ• os command~ntcs sup,wiot•t•s d:t. na.guá, e, cl"pois do sacrificio do innutneras
gu;u•d;t un.cionn.l; uilo sei ~i o Sr. Minisi.ru doi vidns, occupou a pra<,,lt. Ent,ro os prisioneil·os
Int<•t·iot• mu.ndou addil·os ao esbdo-nmiot' rio politicas acltou-so, por let• concorrido p;tr:L a
r·,spt";t;ivo comtnn,ndo; nfí.o :;ci positivatncnl.o suGJevrtção tltL gun.rrllt nrwional, um cicl:tdii.o
:1 'iot·lc f[Ul' tivcll'Uill os!.t1s dd;tdiios. qne atcj, clliltll<t'lo Tlteophilo Soares Gomes, homem
lL<tlli oecupa.l';Llfl os o:tr:;os ele commnndtmtos mttil,o eonhociclo no meu Estado e no Rio cltt
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Prata, on!le esteve cm igrado depois do suf.
fot,arla a revoltn.
Pois bem, este cidndão foi armncado das
gt•ados !la cade_ia, onde estavn, aliás, sómente
por r.rune Jlolttico, JlOrque tinha tenta<lo e
l~vatlo a elfeito a sublevação da guarda namona! de Paranaguá, e foi acclamado "Overna~or pr•ovisorio no Estado do Para~ó..

se tlo sen partido e acceitou uma candidatura.
ofl'erecicla pot· aquellos quo até entüo o
tinham combn.ttdo, !ta do ser tambem esta.
dr,rrot>t, e quem nello intervem, do Sr.
Presidente da Republica.
S. Ex. lançou mão do que tinha: era a
guardtl nacional.
Amparou-se no ele'tnento que tinh:t: o ele(lia rl1UCJ'SOS apal'tcs,)
mento da rtwolta.
Nomeou chefe de policia, e, logo depois Não se _diga, po~em, niio se affir•me que o
de ~'l.bandonada., digo bem, e (mo corta o co- Governo nao mter•vern nas eletções do Pa.ran:i.rnçao caria vez que fallo neste lacto) depois intervem, e ha de colher o fructo desta inter:
de abanclonada a capital pelo commandante vençi1o.
da forç>t legal que guarnocilt esta cidade, o O Sr~. ALnERTO GoNç,u,vE;;- E' o caso de
Sr. The•)plnlo Soares Gomes sahiu pnra Curi· invocarem-se os manes do Mttl•ccltal Floriano
tyba, a!u m;tallou solomnemcnte o "Overno Peixoto.
r~vol~cionario, e incorporou ao gove~no pro·
0 SR, VICENTE MACHADO - Não OS invoco,
vtsorw do Desterro o Estatlo do Paranó. con· apenas
apresento isto como subsidio para o
quistado.
'
,iulgnmento da isenção com que o Sr. Presi0 SR. FELICIANO PENNA-Foi elle quem dente da Republica entra nestas cousas.
fez V. Ex. retirar-se 1
O que é preciso que se afirme, o que é
O SR. VICENTE MACHADo-O Sr. Theophilo necessario que se diga com toda a serenidade,
Soares Gomes 1 Não. Si V. Ex. não conhece mas com toda a energia, e que o Gnverno
o lacto, direi : quem me tez retirar foi o está fazendo politicngem, tem um chanceller
c?mmanclante da guarnição militar quere- corno o St•.Ministro do Interior, que entend~
tn•ou·,e, ficando eu sóslnlto, e nunca pude que deve J"azer politica nos Estados.
calculnr que um homem só putlesse otfere- O pobre Estaclo do Paraná e alvo doa odios
cer resistencia eficaz e valorosa a um corpo e das iras do ( não ó tal vez parlament:tr,
cl~ cxei:cito, que si encaminhava para a ca- mas creio que não faço tambem mal em
pttal; nao tive o apoio que po·leria ter. Não qualificar o homem como é), mameluco
foi, pois, este coronel que mo fez retira!'.
que occupa a p~sta d1t justiça.
_Elle.: porém, foi o governador revoltoso,
Deu-se o facto de ter o Paraná repellido um
fm. com mandante de. f?rças, esteve depois dia sua candidatura; e V. Ex. Sr., Presi·
emtgrado em Montevtdeo e, depois que os dente, e o Sonaclo, comprehendem que esta
beneficias da amnistia attin"ira.m a todos repulsa da candidatura do S1•, Amaro C>wal·
veio para o Estado Paraná.. o
' canti era muito legitima, pois elle nii.o tinha
Como este silo todos os coroneis nomeailos adquirido ainda o titulo, o direito de ser
para. as dez comarcas do Estado do Paraná. considerado um homem nacional, de modo
O Sr. Pres~dente da Republica pcldia lazer ·quo qualqueJ.: Estado p~desse acalentar a
es~as nomeaçues; acho que estava no seu di- hon_ra de trazel·o ao se1o de sua represenretto ; mas, quando disse hontem que o Go· taçllo, sem ser por este facto constdera.rlo
verno da Repuuiicaapresentava, patrocinava hut,qn podre.
uma candidatura dentro do Estado do Pa- O Sr. Amaro Cava.lcanti, quando viu fecha·
raná, me perguntaram; « Onde estiío as ~la a l;JOrta da representnção nacional pela
provas ?» As provas são e~tus; ó que isto é my~sttdura. que lhe pudessem dar• seus pa·
uml1 vord!1deira circull1r do Governo dizendo trtcws do Rto Grande do Norte, appellou um
ao Esta,to do Paraná que apresenta domo sou dia para o I~staclo do Pnraná ; foi vchiculo
candidato o Sr. Dr. Ubalilinu !lo Amarul deste apparello o Sr. Ubalrliuo do Amaral
c?m a ajuda de todos aquelles que patro: Fontoura, o Estado do Pa~·aná repellio_. ._.
cmaram a revolta. (lia rlivG1'sos apartes.)
O Sr. Amaro Cavalcantt chegou a mmtstro
O Estado do Para.nó., devo dizel-o com in- e en.tende ago1•a que !ta de conquist!lr o Pa·
toiro desassombro doante da primeira cor· rana ó. fo~ça de nomeação de coroneis ria
por!lç~o da Republica, composta em sun. guarda naCIO?al, S. Ex. _póde nomear para
mnwrta do homens que prestaram seu con· a gu11rdn n:1Cional rlo Curttyba,em vez de to·
curso e apoio ao Go~erno Ieg11l tia Republica, dos ,~s co;·onets do revolta, . todos os pc1·iln1<'f!S
o Estado do Paran:1 h:t lle re::;ponder com n do [,tO_ Gmntle c~o No:te; ~mda asstm, crow
mais trememl:t <!errot:t a intm·venr:~.o qun qn~1 nao conqu1~tarn mmta cousa para o
o Presidente d:t Republica Jhz upre::;entanuo oxtto dessa candtdntum.
O Srt. AN'i'o:-<w Aztm~mo-0 il!usi;ro repreuma candtdaturi\.
A derrota do din. 25 ni1o ha do sei' só monte sontt~ntc c.l.o Governo no Rio Grande elo Norte
do Sr. Dr. Ubaldino do Alll11l'lll,quo divorciou- aind:~ não foz reacção no seu Es tac.l.o,
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0 S!t. VtcmNTE MACIIADO- Nem todos OS cinr um facto de violencias, p~ra gnrantir o
Estados teem feito reacçiio; limitam-se a lugar de um vereador da Cumara Municipal.
dizer que niio estão de accordo com o Presi·
No meu Estarlo, porem, não. O nobre So·
donte da Republica; considerarn·n'o, corno do· n 'dor deve saber bem o que ri isto de viver
vem, como representante legitimo da nulo· contt•n, a vontade e a maioria do um Estado,
ridade publica dentro dopaiz.
predsando do apoio da~ baionetas, mauO Presiflente da Republica, porém, não en· dando atei matar estrangeiros para obter
tendo assim.
resultados ele itora os.
Para S. Ex., ou crê, ou morre; ou est,,,
0 S!t. LEOPOLDO DE BULIIiÍES - V, Ex. faz
com elle, ou tem cot•oneis da gu11rda nacioretorencia ao kilomotro 05?
nal pela frentr. (Apartes.)
Não esto11 wzendo estardalhaço. O Paranú
0 S!t. VICEN1'1l: MACHADO - Faço rcferen·
não tem Ç)8 mil eleitores como a Rahia; ma' ci11 n soldarlos de policia matando trnballta·
tem 21í ·• 30 mil, que ]ll'ezam o direito poli· dores intelize5 na cidade do Catalão.
ti c·· y ue lhos é confiado pela Constituição
O kilomrtro G5 ha rle ser julga·lo pela hisFct.leral.
tor·ia,
o não po:· aquol!r's qu:J querem ter inHn dois nonos ~uc mio so faz umn nomeatlu<mcia
po!itic:1, cerc:tndo·se do apoio e pres·
ção para a guarda nacional no Esttvl.o <ln tigio do Gover·uo.
Paraná, porque nt':s nunca pedimos sinão
0 Stt. AT,M!CJD,\ BARRETO-O que é certo
uma ou outra nomeação des;n, e~pecio : ma;;,
o que é exacto, é que qtmtro rl ias "n tes dn é que muitos homens de bem desapparocernm
eleição, são dem ittitlos todos os cnmmnndun- nuquelle k!lomotro, Serro Azul o outros,
tes da guarda nacional, e sul•st.ituiclos pm·
0 S!t. VICENTffi MACIIADO- 0 meu fim,
outros tantos. E' uma carta eleitom.l que o Sr·. Presirlente, vindo i1 tribuna, íoi lavra1•
Presidenta da Republica mandou para o meu um protesto.
Estado.
Quem vae pleitenr a oleiçíio do dia 25 é o
0 SR. ALBERTO GoNÇAT,VES- Nunea acre- Presidente da Republica, S. Ex. vae de poliditei que S. Ex. n5signrts5o esse decreto. ticagem em polilicagem. Vae do pleito do
Contesõo a minha ingenuidade.
Pre~idcnte da Gamara até uo pleito eleitoml
0 SR, VICENTE MACHADO- Tenho O direito nos Estados.
de perguntar no Sr. Ministro da Justiqa, quP
O E;tado do Para ni1 póde ser vencido, como
sorte destin11 úquelles que foram substituitlos? qualquer outro, pela violencia e compre~são;
O neto otncial nada diz a respeito.
m·,s quero acreditar q:1e essa violenei:t e
Nomeia a muitos, sem se sab~r o que foi compressão nfio se fará desse modo, que mais
leito dos quo anteriormente occupav11m os Jo- uma vez ~ualillcarei de rirliculo.
gares.
0 Stt. SllVE!tiNO VIEIRA-Entiío toltitur
Fique consignado esta facto. Além de comqucstio.
mandantes superiores, !ta tenentes·COl'oneis,
chefes do estado maiOl' ; ha c11pitiíes, tenen·
0 L!WPOLDO DE BULIIÕES-Deve estar tran·
tes A alferes.
quillo.
Encha o Sr. Presidente da Repuhlic11 esta 0 S!t. ALBERTO GONÇALVES- Nós estamos
lista com todos aq uelles que li! e pod"m p1•es· tr:tnquillos. Queremos apenas mostrar a evi·
tar auxilio, mas tique certo de quo nada cnn- dencia dos factos.
seguirá ; nüo consoguiri1 tirar ao meu Es0 Sit. VICENTE MACHADO-Nós queremos
tado a independcncia necessarirt para so ma- most.·ar
quo o Governo cstit intervindo no
nifestar no preito de 25.
pleito, mandando cnrtus eleitoraes com a noE' esta, a. attitwle do Estaria tlo Paran:'t. me.t~ão de commandantes para a guarda naElle responderi111 estas ciJ•cul!lros, mandando cional.
pum o Senado da Republica nquello que ti·
0 S!t. S!lVEP.INO VIEIRA diL Ulll aparte.
ver o sull'rugio do povo JXII'itnuonso livremente manifestado, o não aquellcs que lhe 0 Stt. VIC~:N1'E MAOIIADO-Estou convon·
1'o1•em indicmlos do pnlacio tio Friburgo.
ciJo de quo o jutz dos Jhctos que ~e puss~rem
O Sn. J,EOPOLDO Dll BvwüEB- Pelo que nn dia 25 ó o Senado lia Hepuultca P. nao o
V. Ex. diz, creio que o Dr. Uballlino do Senado da Builia.
Amaral estarú eleito.
Por is>o rwrcdit:l que a verdade :las urnas,
direito do povo <lo Parant'L não podem ser
o
o
0 Sn. VICENTI~ MACHADO- V. Ex. pô:ln
fallar livremente nesl.o. Casa, porque ó ro- postergados.
pro;;entante de uru Estitdo uo qualaiuda não
O S!t. SI·:YEitt~o V~~o:mA-Htt do estar l.iio
so matou :;onto por mol.ivos cleitomcs; no g-ru·anti:lo como esteve pot• occasiüo da eleição
qual a imprensa ainda nilo Lovo quo donun- de V. Ex.
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O !I!! a·. Presidentc-Ninguem mais I Quatro ditas da eleição senatorial a que se
11e1iindo a palavm, vou lcnv~1nt:1r n. s~ssão, procedeu no Estado do S. Pa:nl~. em 26 do
design:~mlo para or1lcm do d1au:1 sessu.o se- mcz t!ndo.-A' mesma Commtssuo.
euiute:
Requerimento ue Vei'Ídiana Frias Villur
Discussão unica do veto ria. Prcfeitur<t do Decortene, viuva no brigadeiro Alexan·
Districto Federal :1 resolução do respectivo ure Augusto Frias Villar. pedinrlo uma pen·
Conselho Municipal, que concedo permissão á slio.-A' Commissão ele Finanças.
Em preza Fluminense de Annuncios para l'azer
IJem de Margarida Martha Andr•ade Vususo de pl;tcas·annuncios nos muros ou cspa· concellos, filha do fallecirlo major relbrmado
ços das ruas e praç~s do !Jistricto Fellern.l.
Manoel Estevão Andrade Vasconcellos, peuma pensiio.-A' Commissão ue fi·
dindo
Levanta-se a sossão ú. I hor11 e ·10 minutos
nunças.
lla t:n•te.
Idem de Cal'Olina Guimarães Meyer, vi uva
do coronel do exerci to Porlro Guilherme
Meycr, pedindo uma pensão.-A' Commissão
de Finanços.
55" SESSÃO EM 21 DE JULI!O DR 1897
Idem de Henriqueta Paes Ribeiro, irmã dos
fal!cci·los servidores da Patria general de
Preside<tcin do St. llfanoel Viclo<·ino
divisão Pauli no Paes Ribeiro e coronel Felicio
Paes Ribeir•o, pedinrlo uma. pensão.-A' Com·
Ao meio-dia. abre·se a sessão, e3t:mdo pre- missão de Finanças.
~entes os Srs. Senadores: ~!anoel de Queiroz,
Idem de Lina Maria da Silva, mãe de AlJ. CatunL!a. Jusé Bel'Dardo, Joaquim Sttr· frer\o Corrêa de Oliveira, ajudante de machi·
1nento, Raulino Horn, Francisco M:~chudo, nus do encouruçado Solimões, pe 'indo que lhe
Manoel Rarn.ta, Justo Cl1ermont. Benedicto sej:t abonada a pensão do montepio, para o
Leite. Gomes do Ca~tro, Nogueira Pat•anagu:i., qual contribuiu, durante 13 mezes, seu filho,
Pires Ferreira, Cruz, João Cordeiro, Alminio victima no naufragio do al!udido encouraAlfonso, Alvaro Machado, Abll~n Milatl~z, çado.-A' Commissão de Finauças.
Almeida Barreto,Gonçalves Ferrem1, Joaqu1m
.
.
._
Pernambuco, B. de 'llendonça Sobrmho, 1 ](tem do voluntarw da Patrm, c~p1tao hono·
Rego Mello, Leitn e Oiticica,Rosa Junior, Se- rarw do e:ceJ'CJto, Roque_ Franc\sco da. B~a
ver•ino Vieira. Eugenio Amorilu, Quintino Mort.e, pe lmdo uma pensao.-A Commtssao
Bocayuva, Thomaz Dellino, Lopes Trovão, de Ftnanr;as.
E. 'wandenlwllt, Feliciano Penna, GonIdem de Leopoldina Carolina Camisão de
çalves Cl1uves, Fern:~ndo Lobo, Paula SOJ!Za, Albuquerque Figueiredo, viuvado capitão do
M01·ae; Barros. Caiado, Leopol1lo de B1llhues, exercito lgnacio Francisco de Albuquerque
Joaquim de Souza, A. Azeredo. Generoso Figueiredo, pedindo elevação d11 peusão de
Ponce, Alberto Gonç:tlves, V,i.cente Macharlo, quo go;a,-A' Commissãu de Finanças.
Esteves Junilll', Gustavo [,tchard e Juho
Frota. (45.)
O Sr. ~" Secretario decl11ra que
Deixam de comp~trecer, com ca.usa par- não 1111 pareceres.
ticipadl1 os Sril.: Pedt•o Velho, 1\osa e Silva,
O Sl". LeO(lOhlo de Bulhõei!ICoelho ~ Campos, Le:mrh'o Maciel, Vir·gilio
Damazio, Porduncnla, AQuilino do Amaral e Sr. Presidente, o ort. !04 do nosso regimento
Pinheiro Macha1lo, e, sem clla. os St•s.: Ruy preceitúa o seguinte :
Barbosa, Henriquo Couti 11 ho, Domingos Vi- «Art. 10-1. Os requerimentos são verbaes
cente o Ramiro Burcellos. ( 12.)
ou escriptos.
.
E' litln., posta em discusslio e sem llebat.e Siio vel'bo.eil, os que tiverem por fim pedit':
approvada a uctu. tia sossilo anterior.
Publicação, pela imprensa, das inform:1ções
Sol".
l."
Seet•etariio
tl<t
conta
do
do
Governo, representações, petiçõe~ equae3·
0
quer tlocumontos, cuja di vulgaçü.o soja do in·
seguinte
toresso publico.»
Desejo apresentaJ' uma indicaçiío, no senEXPEDIENTE
tido de modificar esta disposição ; o si a
Mesa. ach"r que alia é razoav"l o conveniente,
Umo. autltontica do. olei~:ão senatorial a n, submetterm :1 consideração do Senado.
que so procedc1t no l~stmlo do P:u-it.nll di1t ~:3
Niio r:tl'O, llwantll·se 11C[Ui um Senado~·· dedo junho ultimo.-4' Comn:issfío 1\o Consi,J-1 nuncmndo um11 lacuna em um rel11torw. ou
tuição, Podares e DiplomucJa.
ducunwuto otllcial, clt111Uallllo ~L noss1t atten·
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O nobre Senador pelo Paraná. considera-me,
cão sobre um facto, ou sobro uma questão
importante rle politica ou d~ administmção ; quiç:i., um intruso na politica do seu Estado;
e termina o seu discurso formulando um re- mas preciso lembrar a S. Ex. que, si alguma
parte tomo nas questões politicas do Paranii.,
querimento de informações.
A Mesa submette este requerimento li e devido :1 itwumbencia recebi(la da Commisapprovação da Casa, e, approvado olle, di- süo Executiva do meu partido.
Aherta no seio do Partido Republicano Ferige a sua mensagem ao Potlcr l~xecutivo.
Quando o Governo responde e ministra as lleraln. dissidencia, foi necessario reorganizar
informações solicitadas, é certo que ellas são a aggremiação. A mn.ioria dos meus correlilidas no expediente ; mas V. Ex. sabe, Sr. gionarios, representada, jii. pela maioria da
Presidente, que esse expediente passa quasi con vençüo eleita ultimamente •.iii. por quasi
que despercebido, acontecendo, portanto, que dons terços do::~ fundadores do partido, resolos Srs. Senadores, que tomaram parte na veu convocar 11 convenção, e esta ele~eu uma
approvação do requerimento e que deseja.- commissão executiva.
riam conhecer a rt•sposta do Governo ao Immerecidamente,tive a honra de ser eleito
requerimento om questão, veem-se muitas um de seus membros...
vozes na contingencia de nada podet• saber.
0 SR. ALBERTO GONÇALVES - Sinto muito
Na Camar:L dos Srs. Deputados. as men- fosse V. Ex. o escolbi<lo para fim tiio triste ;
sagens do Governo, contendo as informações deploro·o pela muita consideração que tributo
solicitadas, são enviadas ao autor do re- a V. Ex.
q ucrimemto. No Senado, não sei como se
0 SR. LEOPOLDO DE BUL!IÕES - Quem me
procede .••
elegeu foi a convenção do Partido RepubliO Stt. PRESIDENTE-Procede-se do mesmo c~n~ Fe leral, que se reorganizou, attenta a
modo.
d!S~ldenma haVtda no seu seio.
O nobre Senador sabe que na primeira re0 SR, LEOPOLDO DE BULilÚES- Perfeitamente ; e assim, só quando qualquer repre· união da convenção nós conta vamos 19 votos,
sentante pede a publicaçüo das informações ausentes tres delegados nossos, e 11 dissüleu·
no jornal da Casa, nós outros podemos co- cia, reunindo todos os seus representantes,
estava em minoria, apezar disso. Vieram as
nhecer do contc·Udo da mensagem.
duplicatas adrede e nós, .iii. desligado~ da diEstava desejoso de saber que info1•maçües recção que compromettia ao partido, nos reforam prestad11s ao nobre Senado1• pelas Ala- tiramos.
gôas, qu11ndo pet•gtmtou 110 Governo quaes
A maioria legitima e real, dos delegados ii.
as medidas tomadas pam evitar 11 emissão convenção,
que representa o pttrtido, era o
de vales, lettras e apolices p:.r particulares, é nossa.
companhias, carnaras municipaes o Estado.;.
0 SR. ALBERTO GONÇALVES-Nós Ó que
Como V. Ex. sabe, Sr. Presidente, essas somos
11 dissidencia? !
infbrmações jii. vieram ; n:1 acta fez-se uma
0
SR.
MORAES BARROS-Apoiado,
referencia ao seu recebimento, mas até agora
não pude absolutamente saber em que consis0 SR. ALBER'IO GO:XÇALVES-!SSO é ate ana·
tiram.
chronismo.
0 SR. AN'l'ONIO AZEREDO-Si V.Ex. ignora,
O S1t. Lc:oPOLDO DE Bu::.uüEs-A estattttisca
quanto mais os outros Senadoro3.
é conhecida. .
0 Stt. LEOPOLUO DE BULIJÜ8S - Por conse· . Compareceram ii. ultima reunião do parguintc, formularei a seguinte indicação, pe- tido, .em qu~ teve logm• a decta1•ação official
dindo que 11 submetta á apreci:Lçü:u do Senado, da <ltssulencw,, lU delegados nosso.< o só com
caso V. Ex. nüo enxorgue nell:L algum in- os depurações os dissidentes consc<>uiram
0
conveniente : «Indicamos que as informa- maiorio. ticticia.
por n~sso ludo, deixamos de disputar o
ções prestadas pelo Po•ler Executivo, em virtude de requerimento dos ::lcnmlores o das reconhectmento do poderes, porque j:i. não
Commissõcs Permanentes, depois de lidas :w que1•iamos vive1• mms em commum com o
Senado. sejam publicadas no Dial'io tlo Con- elemento dissidente, que perturbavaa marcha
fJl·esso, independentemente do rerltwrimento, da no>sa politicn. e contrariava a tendencia
~omo preceitúa o art. JO.[ 110 Rl!~imento In- quo preshltu a Ol'ganização do Partido Republicano Fetloral.
terno.
0 SR. VICgN1'IiJ MACl!ADO-Disputaram e
Sen!ldO Fecleru.l, 21 do ,iulho de 1897.>>
v
o
tar:tm .
Aproveito o ensejo pam tlar uma ligoira
o St<- LtwroLno ntG BUL!lútcs- Si quiPcsposLa :'1.s con:,idomçue~ q rw Jbmm hon tmn
l'oi t:Ls :Lq ni pelo nobre Senatlor polo Paran:'L o zes~emos apurar os nossos direitos nessa 1\Ssemblúu, não consentiri:tmos que o Sr. Glipolo houralio Souador pelas AltL~ua~.
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cerio assumisse a presidencia, porquanto, não
0 SR. VICENTE MACHADO - Ainda não
havia mot.ivo po.ra que e!le presidisse á re- enunciamos umn palavra a tal respeito.
uniiio, Teria do sel' acdamada uma m~sa.
0 Sr:. ALBERTO GONÇAT,VES- Lamentamos
Jgnalmente, nii.o consentiríamos que o .P~'!l apenas que Jbsse V. Ex. incumbido desta
Btdonte nomeasse ad1·cdc uma Cmmm~sao trisr.e missüo, pela muitl consideração qut>
de Poderes, p<tr:t o que lhe fallecia compe- a V. Ex. votamos.
tencia.
0 SR. LEOPOLDO DE BULIIÕES-Si a missiio
Ulr Srt. SENADOR di um aparto.
e trista, considero-a muito honrosa.
0 SR. LEOPOI,DO DE BULIIÕEs-Nós tinham os
Não obstante, si entendet• que continuando
22 membros na convenção e a rlissidencia 18; o. correspoud~r-me com a Commissão Exportanto, não somos nós os que devemo:> 8er ecutiva no Paraná, os nobres Senadores conappellidados de dissidentes.
tinuarllo a encr.mmodar-se, não ltesiturei em
0 SR ••JOÃO CORDEIRO-QUe tem O Senado resignnr a missão que me toi confio.da.
0 SR.. VICENl'E MACHADO-Não, senhor;
com isso?
peço-lhe até que continue.
0 Slt. LEOPOLDO DE BULIIÕEs-Estou res0 SR. LEOPOLDO DE BULUÕES-0 nobre Sepondendo a um aparte.
nador pelo Paraná fullou em intervençlio of·
O Sll. JoÃo CotmEmo-E' too os os dias a ticial n:~quelle E~tado, unnunciando até, que
mesma cousa.
as recentes nomeações da guarrla nacional,
0 SR. LEOPOLDO DE BULilÕES-Attenda-me for<~m uma cspecie de carta de apresentação
o nobre Senador; estou respondendo a um da C<\Ullidatura do Dr. Ubaldino do Amnral.
aparte.
0 SR. VICEN'l'E MACHADo-Não tiveram OU•
O SR. JoÃo CoRDEmo-Estú. perL1endo o tro intuito.
seu tempo; cada um fica no seu posto.
0 SLL LEOPOLDO DE BULHÕES-Chegou O
nobre
Senador a. perguntar ~i tinham sido
0 Srt. LEOPOLDO DE BULliÕEs-Reco!'dei,
que estavamos em maioria na convençii.o, demittidos os antigos otnciaes da Guarda Naassim como, que contamos com quasi Llous cional.
Or.<, S. Ex. sabe, como eu, que a lei do
terços dos funrladorcs de partido e com grande
18U6 autorizon a roorganizaçilo rltt .Guarda
maioria nos Estados.
Nacional em toda o. Republica e que a comEleita á Commissão Executiva, dividido missilo
executiva, procurando attendet• aos
o nosso trabalho, coube-me o encargo de en- pedidos dos
aorroligionat•ios, tratou de
tender-me com os correligionarios do Pa- satisfazei-osseus
reorganizando a milícia cívica
raná..
do Par•anit. (Apartes).
0 SR. ALBERTO GONÇUVES-NÚO apoiado,
Queria o nobre Senador que a Commissão
V. Ex. níl.o se entendeu com os dissidentes exccuti va. t'osse pt•ocuJ•ar nomes dos adversado Paraná; entendeu-se com os revoltosos do rios pn.ra os novos postos?
Paraná.
U~! SR. SENIIDOR-Nisso V. Ex. tem tocla
0 SR. LEO!'OLDO DE BULIIÕEs-Não conheço o. razão.
revol tesos no Paraná.
O SR. VJCRNTE MACHADO - Posso dizer
0 SR. ALBERTO GONÇALVEs-São esses com autorizndo pelos meus correligionarios do
Parauú, que teem postos na Guarda Nacional,
que V. Ex. se está. entendendo.
que
!'aço presunte de todas as suas patentes
0 SR. LEO!'OLDO DE BULHÕEs-Decretarla a
amnistia, nilo sei quem e r·evoltoso, nem uo Sr. Dt·. Prudente de Moraes.
quem deixou de o ser.
0 Sr:. LEOPOLDO DE BULIIÕES-0 nobre Se1111!\0r
reconhece que o Governo uão praticou
0 SR. ALBERTO GONÇAT.VES-Sinto SÓ que
illeg-alidade
alguma. reorganizando a Guarda
Gumercindo Saraiva tenha morrido. porque
Nacional,
tendo
usado apenas de attribuiçüo
podin. ser agom nomeado commandante da
bri~ada policial. Habilitações nüo lho fal- conferida por lei. ( r1poiados).
o ponto da guestü:o é que tendo S. Ex. se
tavn.m.
flliaL1o à dissidencia do parti<lo, Jlão podh1mos
0 St,. LEOPOLDO Dl' Bur.UÕES-NO des- procurat• os seus corroligionat•ios para noempenho da minha tarefa, lUrigi-me no co- m<:al-os. (;lpcwtes.)
ronel Almeida Torres c n. divel'80S timigos do
Disse o nobre S<mauor que isto era uma inParaná, disposto8 a tmbalhar pam suotentar tervonção do Governo para viciar o pleito
o principio do. autoridade.
el<•itorn.l, a rc:1liznr-se no Llio. ~5 do corNão ve,jo razilo, por consc~uinto, pnra os rente.
Porém S. Ex. ,ainda nas vespm·as tln. ultima
nobt•os SenuLlores pelo Paruna tanto se ma·
oloi~ãu, telegrapha va ao GovDrno pedindo a
gou.rcm, ..

. ÁNNA!lS
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suspensão ou demissão do coronel Almeida 0 SR. VICENTE MACHADO-E V. Ex. rc·
trucou, lombranrlo·me a responsabilidade das
Torres.
victimas do kilometro ü5.
0 SR. VICENTE MACHADO-Escrevi.
UM Stt. SI~NADOR-Com o que V. Ex. narla
0 SR. LEOPOLDO DE BULJJÕES-Vê V. Ex.
tem.
que quem as>im procede lião tem razão pn.1•a
extranbar os factos que se passam actual- O Sil. LrwroLno DE Rur~nõEs- Dizia o nohrc
monte no seu Estado. E nem ha nisto acto de Senador: «O nob1•e Senador deve saber bem o
intervenção eleitoral.
que é isto de VI ver cOLltl'lill vontade da maioria
Caus11 esp11nto, Sr. Presidente, ver o nob1•o uc um Estado, precisando do apoio das baio·
Senador pl.\lo Paranil, annunciar que se troita netas, mawio.ndo até matar• estrangeiros p;~l':J.
de eleger· no seu t~st,~.rto natal o Dr. Ubalrlino obter resutt:1dos eJeitorlles. »
po1• meio da violencia e <la compressão.
Pur•ece que o Dr. Uba!dino do Amaral ó um Sr. Presidente, rio Estado de Goyaz ha um
nome desconhecido no Paramí., quando é filho cot·po policial, composto apenas de 200 pradaquelle Estado, ,iiL o representou duas veze; ças, J'orçn. in;;ulfieiente para gut~rnecer onesta Casa, e é um caracter puríssimo e su- ditferonte~ pol!tos do Estado, c que vivo dis·
tri buidlt em destacamentos ao luugo das nossa:;
perior a toda. a excepção. (Apoiados.)
Ji'o n te i r· !IS.
0 SR. VICENTE MACIIADO-Ninguem negou
Existe tambem a rorça de linha, um bataisso aqui.
lhão quasi completo, mas commandado por
O SR. Lmoror~oo DEl BuL!IõEs - Pois, pode- um otncia.l, que o nobre Senador conhece, e
se admittir que um cidadão tã.o illustr•e que tem sirto accusado rle intervenção, n. dcss
cheio de abnegação e que ha demonstrado peito de ordens do Governo, intervenção esta
constante desapego its posições mais elevadas que não tem sido ravoravel ao nos;o partido,
do Brazil, sej:J. c~ paz de acceitar um mnn' 1ato especialmente nestes ultimas tempos.
obtirlo á custa do sacrificio da espontaneidade
U~!A vo~-Podia ter sido outr'ora.
de seus conterraneos ~
0 SR. MORAES BARROS-O eleitorado do Pa- 0 SR. LEOPOLDO DE RULUÕES-Quando O nos
raná tem obrig-ação de reeleger o Sr. Dr. bre Senador pelo Parun11 qmzet• trazer ao Se·
Ubaldino do Amaral.
nado noticia de !i1ctos concernentes ii. poltticu,
lle
Goyaz muito me lisongctuiL com isso0 Sa. VICENTE MACHADO-Os juizes são OS
perruittindo-me
que o acompanho nesse tel'·
paranaemes.
reno.
0 SR.LEOPOLDO DE BULUÕES-Vcndo o 00b1•e
Folgo sobremaneira to<la a vez quo ouço
Senador pelo Paraml. apatxonado, querendo
considerar até o Dr. Ubaldino do Amaral relerencias a Goyaz, pois chcguct jú. a crer
como um 1·evoltoso, dei o seguinte aparte:- que ba muito quem riu vide du existencia do
~<Parece que a candidatm•o viril. a ser trium- meu Esta1lo natal. (Riso.)
phante, tal o incommodo que está cau,ando
V. Ex. ha de lembrar-se de que, hn. poucos
ao nobre Senador simples nomeações de guar- dias, o meu illustre cumpanheiro do banetLda
das nacionaes.»
precisou reclamn.r• para quo os nossos nomes
0 RR. VICENTE MACHADO-No dia 26, res- fossem eontomplatlos ua acta, porque parece
llOndo a V. Ex. No dia 2), tem de se fazer a que nós pas>amos aqui até despercol!idos.
(lUso,)
eleição.
0 SR. LEOPOLDO Dli! Bur~nlíi~s-0 nobre Se.
Dizem que Goyaz é umn. invr.nçi'Lo hurocranaclor tez reíerencia ú. politica do meu Es- tico-politica (riso). O nobro Sonn.dor mostr·e
tado, dando a entender qutJ o Governo :J.l!i q110 isto não é <Jxaeto, que Goyaz existo real·
vi ve apoiado pelas baionetas, e <L te mauua uwnte (1·iso), que tem Governo, c quo Pste
matar est,rangeiros para obter resultados P" ut<L os seus ttcto:; pelos pri ucipios a, . justiça
elei tornes.
e d:.1 morulitlu.de.
0 Sr~. VICEN'l'IU MACHADO-Peço a palavra.
Ag•11'11, Sr. Pr·csiLlon te, Y. Ex. me per mi tO Sn. Lgopowo DE Buwõgs - Tal vez o tit'ÍL oll'erccet· ligeira resposta ao nobre Senanobre Senndor qui~esso filiar o !'itcto 1le um dot• por Alagõ~L~.
contlicto acontecido om Catalão,ontro subrlitoR
ti. Ex:. não ~e revelou sn.tis!eito com 11
heRpanhóes e o destacamento policial, à elei- iuformaçliPS JH'e:;tallas pelo nobre Senador
r,:iio municipal a quo n.lli se proceil<m, lm mais pela Bailla, o :St•. :o\evel'ino Yieil•n., mostr~wdo,
de um mez.
ao coutr·ario do quo n.tllt·m~wn. s. Ex., qno 11n
O contli<Jto, porém, foi muito posterior iL r·c!n.Lol'io du i\linistr•o da Fnzetula oncontrari;t
eloi~:iío, pol' cou~eguinto estes factos ni1o po· elcmeuto:; p;Lt·a. [ur·tuar· juizo r,oiJro :L t•mi;su.o
do bilhetes LI o Thosout•o.
lillln ser asso~iados.
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O ho:war!o Senndor dis~o que j:'1 tinha en .
cont.tw.lo •·s.>a. tllhDll:\ n. 1•1, m·ts que elht niio
s:1t.ísrnzín. e rst.av:t. cm contradicç:\o com as
inf rma<;<l:s :c p:•gina G1 <laquelle rélttorio
All'll'mOU·uos o nobJ•o Senadot• qno a t1he\la
cotPj~Lrln co::1 ns ínlol'mnçõc:1 LI:\ pagina 5•1Llo'
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O Sr~. LEI TI~ R OrTrcrcA Não affirmei rrue
o
umn. coum Lle;,Lruia noutra; alllt•moi quo o
A
relatorio o a t:tbella ni11 cscltueccm st esta
<i
E-<
emi<:ot\0 é rle ISD6 ou de 1897.
..;
A
0 Sn, Lll11POLDO DE BULl!ÜES - Perrlão
'
V. Ex. a vnn\:ou que o Governo violou n le i
d.o or~.tuncml•.~,ornittintlo bilhetes do Thesouro
d
fó:·a tlus [tJ•n:·.os.
't:
l::l_.
S. Ex. lal•o;•[l cm equivoco lamentave!.
""'...
A ta.bclht n. 1·1 diz o :;cguinte:
s,s
lsnc- no,·cmbro IS, 5.000:000$ a tres ' e
.....
quat!'O. cinco e seis mozos.
1805-novL:mLro 30, 5.000:000$ a quah·o e
sois meze~.
.,o
1897- mar.,o. par.pmento 2.400:000$000.
d
18'J7- auril, pngamentú 2.250:0J0$0110.
~
Em circultH/1iO 5.210:000$000.
O ~u. LT~nP. mOITICICA- De que exorcicio
eram c·s;e~ hilbeteo ~
0 Sr:. LE ;pQLDO DE BULIIlíE~- V. Ex. vae "doo
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1891'1·- Em drcula~ão, conrormc o re111torio
do 18Gli, 17: 5úll$0 .{l.
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que S) snppoom incenLHados, lliln.cora.clos
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r.onsmnirlos (: isto nilo provom da adminis ' "'"'
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traçiio da ltepuulica, data. ainda do imperio. ;;..:>
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m·cio, quandu o noht't· Presidente desta. Casa'
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fU
o Stt. LK11'E E 0I1'ICICA- Não senhot•, ollo ,~
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Importam cm 11.000:000$ os bilhetes do
Thesouro emittidos até a presente data pertencentes ao cot~ente excrcicio.
Os bilhetes clt,ittidos no exercício de 18013
foram todos resratados nas seguintes datas:
'
'
Em 31 de mar(o ele 1897.,. ;?.,400:~00$000
Até 29 t1e maio ele 1897 .... 7.510:000$000
------IO.Oil0:000$000

impostn. ao Governo a obrigação do resgate
atd o fim do cxercicio.

Daqui resulta que, durante a monarchia,
encontrttmos prazos de tres, seis c doze mezes
até 1880; no regímen republicnno,supprimiuse o pro.zo, determinnndo-se a obrigaçü.o do
serem os bilhetes resgatarlos até o fim do
exe1·cicio. O exercício começa em janeiro c
passa pat•a o anno .seguinte, vne nté junho ;
consta. do 18 m1lzes.
Todas as leis orçamentarias, que autori0 S!l.. LEITE '' 0ITICICA - Isso é talJel!u zaram essas emissões, repetem que ellas senova que não ostá de uccordo com o rela· riam resgatadas até o tlm do exercício, i:; to
torio.
é, ate o f1m do 18" mez.
0 S!l.. LEOPOLDO DE BULIIÕES - Nem podia Ora, Sr. Presidente, nestes termos, claro
estai', porque a~ opemções a que se refere n está que a emissão de bilhetes 110 Thesouro
póde ser feita em novembro, uma vez que
tabella são posteriores ao relatorio.
não
exceda o prazo do vencimento a seis
O Governo estav<t autorizado a omittir
25.000:000$ eemittiu, cm 18913, 10.000:000$. mezcs.
O anno passado, em 1896, assim se proV. Ex, contestn. o direito que o Governo
cedeu.
Duas emissões nesse anno, constam
tinha de fazer c.'tsa emissão em novembro 1
da tabella, feitas em 18 e em 30 de no0 SR. LEITE ll 0ITICICA - Contesto.
vembro, isto é, com os seis mezes de prazo,
0 SR. LEOPOWO DE BULIIÚES - 0 nobre vencível cm mnio ile 1897.
Senador entende que eslamos ainda em ópocn. Todas as emissões de bilhetes do Theanterior a 1840, ,;m que o nosso systoma de souro feitas em 1897, com o vencimento até
contabilidade era por ges&úo c não por dezembro daquelle anno, dispensam o prazo
efl!e1·cicio, nquelleo processo precisava apenas addicional destinado a operações complemende 12 mezes e est.e do IS, processo mandado tares.
observar, creio, pelos decretos de 2 de feOnde a íllegalidade ~ Em que infr•ingiu o
vereiro de 1840 (\ 5 de janeiro d'J 1889.
Governo a lei do orçamento~
As emissões 1le bilhetes datam rle 1808, do
Sr. Presidente, o nobre Senatlor pelas Alatempo do Era1•io !teg-io, e então eram meios goo.s já anteriormente havia annuncia.·lo que
de obter l'ecm•sos, títulos de obrigação para estava organizando um trabalho para mestral'
satisfação de SPrviços ou ac,]uisição de que tudo quanto no Senado recebemos do
objectos para o serviço do Estado,
Tllesouro nada vale; que synopse, balanços,
A lei de II de. outubro t1e !837 autorizava proposta, tudo estiL el'!'ado, sendo contradictoa emissão no caso de deflci~ncia uc receito. o rius todos os documentos distribuiuos na.
a prazo de tres mezes .
Casa.
0 SR. LEITE ll O!TICICA - NO caso de de- St•. Presidente, su o espírito pn.rtida.rio do
illustro Senador podia leva! ·O a estes exagficiencia.
geros e equívocos. S. Ex. chegou a ufllt•mm•
0 SR. LEOPOLDO DE BUI.UÕ8>- Em !839, que o que ost.a vamos fazendo em mn teri<t orfoi ravogada a lei de 1837, restabelecida em çn.mentaria, e1·a wna monumental pilhe1·ia.
1840 e 1841, ampliando-se o prazo por seis
O SR. LEIT8 E O!TICICA-E é. Provarei.
mezes.
0 SR. LEOPOLDO DE J3ULIIÕES -Pond~rei a.
Dahi por deante, Sr. Presidente, qunsi
todas as leis orçamenta1•ins ostatuirarn que S. Ex. que nisso nada havia de arbitraria,
no cnso de deficioncia da receita, o Governo que tuuo est~tva regulado por lei. Uma lei
mandou organizar as srnopses, outt•a o bapudesse emittir bilhetes do Thesouro.
lanço definitivo, dando-lhes moldes e bases.
Ora, nesta que~1ti'io de emissi'io do bilhetes
do Thesouro temos a considerar o prazo e o O S1t. Lmm E OrTICICA-Definitivo não ha
quantum. Sobro o prPzo, aponn.s encontrei os nenhum.
tlxados nas leis de 1837, 18,!0, IB·ll c 1889, 0 SR. LEOPOLDO DE BULIIÕES - Quo é a ~Y
que permittiu a olevnçi'io do prazo do seis a nopse 1 Um balanço provisorio, ligeiro cs·
baço de operações tlo rocei tu e dospeza de um
dozo meze9.
enccrraclo, e que tem por tlm miexercício
A lei de 1852 fixara o quantum cm
4.000:000$; n tle 1855 cmS.OUO:OOO$; e a nistrar ao Congresso um elemento de calculo,
de 1877 o elevou a 113.000:000$; tlnalmente, uma base par:~ aprcciução da ~ituuçiio lluanno regímen republicano, as leis •lo 80 ele cc!I'a.
outubro tio 1801 o 24 do tll'zcmbro tle 1894 Comprohende-se iL primeira vista f]Ual o
fel· o ascemler a 20.000: 000$ o a 23.000: 000$, caracter tlcsso trabtllho. As .notas que fecham
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----------------------------·----------·=----Pois bem : si o Governo oJ•gnnizou sua pro·

as tabellns da synopse previnPm o.s lacunas
do trabalho, que pórle sor corrigido por infor·
mações e bo.litncetes posteriores trazidos o.o
Thosouro Nacional.
Consoguintemcnto, quando o Tbewuro, na
approximnçíio dtt época da abertura do Con·
gresso, não tiver outros elementos para
organizar a synopse, não poderá. fornecer
elementos cfficientes par•t n aprecia~ão das
operações rlo exercício encerrado,orgo.nizo.ndo
o halanço definitivo.
De modo que, Sr. Presidente, turlo quanto
se lê, relativo no exercício de 1896, é provi·
sorio ; tudo isto póde ser modit\0ado de um
dia para outro.
O SR. LEITE E O!TICICA- E o defini tívo
quando chega ?
0 SR. LEOPOLDO DE BUL!lÕES- V. Ex. sabe
que, attento o desmantelo administm.t.ivo, em
que temos vivido, em consequencia da trans~
formação natUl'al dos serVIços, a synopse é
m•ganísnda its prossas, medi[\nto informações,
não raro tl•ansmittídas pelo telegt•apho.
Entendo o illustre Senador quo os algo.ris·
mos da synopse devem co1•responder aos da
proposta.
Sr. Presidente, a lei de 20 de fevereiro de
1840 mandou organizar a synopse pela fórma
por que é feito., com essas tabellas e com essas
demonstrações provisorias, flcanclo todos os
seus algarismos sujeitos á revisão.
A lei de 1843 man•la o Governo organizar
a proposta da receita, baseando as suas esti·
mativas no. meclia dns trcs nltimos exercícios.
Este 6 o processo, chamado clussico, de se
fazer avaliações orçamentarias, mas nem
sempre conduz a resultados seguros. Escri·
ptores e tratadistas teem aconselhado a
adopção de ou t1•o processo-o estudo dos al·
garismos do ultimo exercício, não liquidado
embora, e os do exercício corrente.
Sr. Presidente, desses conselhos l'eiteirl'.dos, dessa experiencia de outras nações, proveio uma circular do Thesouro em 1852,
mandando que se obse1•vasse a lei ele 1843,
tanto quanto possível, mas que para certas
verbas se adoptasse o principio de calcular
o orçamento vindouro sobre os seguintes f'actores : a ronda do ultimo ex•Jrcicio com a
do exercício corrente.
O Governo tom seguido esta norma desde
muitos annos e o conressa na sna pl'nposto.nos seguintes termos: « N1t av~tliaçiio da re,
coita. cingi-me em muitos casos ;to prc>ceito
da lei de 18-13, de bu~clll' o termo médio <la
al'recatlnçüo nos tres ultimos exerci cios, e orn
outms ncloptoi o prucesso rio Thesouro rln
acompanhar do porto o ;tugmonto ou a dim!·
nuiçiiu que tem tido a ronda nos unnos ma1s
proximos. A pratica tem demonstrado que r;
esto o systoma menos fali i vo!, )'

posta, tendo om vista a lei ele 1843 e circular
tle 1852, quo tom ess:t prOllOsta com a synopse1
Serit o Governo obt•igado a calcar a proposta
sobre a synopse 1
Os algarismos nlio jogam e nem podiam jo·
gar, os da proposta com os da synopse.
Sei a raziio por que o nobre Senador,
mestre na ma teria ...
0 Sn. LEITE E 0ITICIC.\-SOU discípulo de
V. Ex.
0 Sn. LEOPOLDO Dl!1 BULUÕES ... mas desejoso
de dar expansão a seu pessimismo financeiro
e ao sou espirita opposicioni:;to., sei o. razão
porque o nobre Senador levant.·w estas a.rgui~'ões: elle viu na proposta oll'erecida pelo
Governo uma tabclla rectificando o. synopse.
E' esta pequena tabella (most1·ando wn im·
p1·asso), organisada posteriormente á. synopso,
20 dias depois da synopse, com outros ele·
mantos; e, como se tratava ·da receita, ver·
se-\111 que na columna-Exercício de 1896-as
verbas são mais avult.adas do que as da syno·
pse, que foi rei ta em 29 de abril, ao passo que
esta tabello. foi organísada a 18 de maio.
O Govemo, tratando de propor as verbas
da receita, rectificou varias verbas da synopse com a tabella que juntou á. proposta. Da·
qui se conclue que a synopse seja uma cousa
ociosa 1 PorventUJ'a a synopse só tem elemen·
tos para a a valiaçiio da recai ta ~ Todas as
operações aqui estão, da caixa do depositas,
do movimento de fundos, emflm todas as
operações da receita e da despeza do ultimo
exercício.
Conseguintemente, do facto do nobre Senador ter encontrado rectificações em relaçii.o a
arrecadação da receita de 1896, não se segue
que a synopse seja um documento ocioso,
nem que tonlla algarismos falsos-ena foi for·
mulada, como o previne, com falta de balan·
cetes <las delegacias e alfandegas de varias
Estados, com falta de infot•maçõeR; na época
em que toi organisada, os elementos de que -o
Thesouro podia. dispor para a organisacilo ahi
estão ; si posteriormente o Thesouro conse~
guiu novos cscl!lrecimentos, é natural que o
ministJ•o se servisse delles, parn, na sua pro·
posta, nprosentada. a 18 de maio, não repetir
algarismos que já eram detlcíentes, incom·
plctos e que já estavam alterados.
Vê o nobre Senat!OJ' por Alogôas quo o que
se trata de fr1zor não é collossal pithcria em
materia orço.mentlwia: está se apparelhando
o orçamento, como temos sempre feito, co·
lhemlo os elementos, como sempre os temos
colhido, recebendo peças iguaes áquelltiS que
nos teem sitlo semp1·o l'ornecidas.
Vê t[\mbom o nobre SCJnarlor que o Governo,
u~n.nclo tla attJ•ibuição 110 omittir bill10tos do
Thcsouro, não violou a lo i úo orçamento; ao
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contrario, osti• alistricto a olla, mór·m~ntc tuir a divida fluclullnte JIOr dividrt consoli·
quanto ao exercício lio 1807, o o e>cr·upnln .Jnelr o u tez. (Ha rli·ve,•.,os opm·tes.)
Vt>jo quo o Governo usou da autorisnçfio
elo nobJ'O Senador niio tinha razilo de ser· cm
rclaçrlo <L este exerci cio, fJOr·quanto to los o., >em uouhwn r0pn.t•o, e só agora, pela pri·
bilhetes emiltilios vencem-se até dczembr·o. mcim vez, ouço dizer que ainda estamos no
Sr. Presiliente, ainda tenho um !Hgn- tempo r'a qesttio (inancei1·a, que comprehende
monto par.1. conveneer o nobre Senador de 2 mezcs, quando <losrle 1840 estamos no regimeu elo e:cerciaio, que tem IS mozes.
que está cm orro ...
St•. Presidente, ,iá estou fllt igado, e pare0 Su. LEITE E ÜITICICA-Vonha este, pOL'·
ce-me
que V. E~. ameaça-me com a obscrque os rle até agora níio me conv~nccram.
vn~'rlu do qno está llnda a hora do expmlientc.
0 &n.,LE OPOLDO DE ilur.IJÕES-... quando SUp·
Vou ter·minnr. promettenrlo a V. Ex. volpuc que as emissues de lettras do Thcsouro tar na ses~íio seguiu til ou em outra qualquer
níio púliom ser• de prazos superiores a 12 para continuai' esta obra patriotica de commczes c devem ser fui tas no principio do ex- batter as asserções do nobre Senador por
3rcicio.
Alagôas.
O nobre Senadnr sabe que a 28 de maio
le 1892 o Ministro da Fazenda, uz:tndo da.
O S1·. lLcâi:e e Oit.icica -Peço a
tttribuie,'i'io de emittir lettras do Thesouro, palavra.
)Ontrahio em Londres um emprestimo de
O
Presidente-O Sr. Senador
1m milníio de libras, a 9, 12, e 18 mezos,
>mittidas a 9G, jm•os de 5"/.,, o ningnem cri- Vicente Machado havia pedido a ptdnvra,
.icou semelhante freto, porquanto níio se mas está esgotada a hora do expediente .
lizia na autorizaçíio se as lettras seriiio
O !êh·. Vicente 1\D:achado :mittidas aqui ou no estrangeiro, e havia
Peço
a palavra :pelu. ordem.
~rande vantagem em contrahir o emprcstimo
óra, pnra níio per•tubar o commer·cio, retiE' lida, na fórmu. tio art. 102 do Regiamlo capitaes desta praça.
mento, a seguinte
0 Sn., LEITE E 0ITICJCA dá um aparte,
INDICAÇÃO:
0 Slt. LEOPOLDO llULIIÜJ~S-Ha OUtJ•o facto :
rn janeiro rl" !895 o Governo, estribado ainrla
N. 4-de 1897
esta autorisaçlio, contrahio um emprestimo
e ;t; 2.000.000, a O, 12 e 15 mezcs.
Inrlicamm qU·l as informaçues prestad11s
Vê o nobre Senador quo estes om prestimo3, pelo Poder Executivo, em virtude de requetr\ contrahirlos JOra do paiz, 11 prasos até de rimento rlos Senadores o das Commissõcs
3 mezes níio foríio objecto de critic11.
permanentes, depois de lidas ao Senado, so·
0 Slt. LEITE E 0ITICICA-FOJ'lio por bilhetes ja.m publicadas no Dia1"io do Cong,·esso, lnde·
) Thesouro? JJ:ntiio níio está isto <lo accordo pcnlientemente de requerimento, como pre·
>ma nol:t que V. Ex. leu, porque já ahi ccitúa o art. 104 do Regimento interno.
io estão 2.0UO.OOO do bilhetes do '!'besouro.
Senaelo Federal, cm 21 rlejulho de 1897.0 SR. LEOPOLDO DE BULJIÕES-Sim; om Leopoldo da Bulhüas.-Gonçalves Chaves.-
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FI·ancisao Machado. - Gomes ele Castro, J. Joaquim de Souza,
O Stt. LEITE r,; OITICICA dá um aparte.
0 SR. LEOPOLDO ,Dg BULI!ÜES-0 nobre Sena·
O Sr. l?rcf'liclente- A indicaçiio

;!)5.

r ontendo rzuo, tenrlo lmvido um contracto
wcanrlo o praso de 15 mezos, o Governo
o podia descont11r suas lettras, pagai-as
tes do vencimento?
Houve, s,·. Presidente, om l89:l um emestimo rlrt Odsta da Jlfi>~r<s elo .\: :~. 700.000,
o consol ir! ou 11 ri ivid:t 11 ucl.tmntc do
1.000.000; huuvo cm IH!l:í um outro em·
~st,iJIIIJ do ·,1:, 7.·H2.000 f:IIJ!><.ilidando O SO·
nrlo provisor·io de 2. :!.000.000.
') Hlt, T.I~l'J'P. 1•: On•rcrcA tlrí. um ap:trto.
') 81:.. LJ•:r!PO!,DO DI~ BIJWíiJ~i-Pro;·n isto que
<:uvm·no contrahio omprustimos s"b a
nm do lol.tras, OJJJprcst,imos tumporrtl'ios ·
JUi~ :teltou muiu de eou~ulidrtr, de Hubsti:

imprn·t<L l'm uma rcform·-J, t'Pgimontal, e, 1111
torma rlo urt. 102, a.s indicações >o~re refor·
ma rlo rog-imen to seríio rcmettidas à Mesa
para interpor parecer.
Assim, e estando 11poiadt1 a indicaçíio, vao (t
Mesa par11 interpor ]"111l'ccer•.
Tom n. p11l>r vra pela ordem o Sr. Senalior
Viccuto Mac!JaJ!o.

. O S1•, Vicentt.e l\:[achado ( l'ela
o1·clcm)-E;r•. 1-'rcsirlonto, pee:o o. V. Ex:, con-

sulto i't Cas1t Ri con~entc na prot•oguçri.o rht
hora du cxpodionte por IJJOia hora.
Consultado, o Sonatlo cunscnto nn. proroga,.·fio.
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O §r•, Vicente ~I achado- Sr.
.Jú. uma vez declarei e ainda repito ao SePresirlento, em muito poucas p;tltWl'us llr~rci nado, ao pniz e a Lodas as nossas corporn.ligeira resposta us observações que, so lJra o çües: não tenho necessidade nenhuma do rlar
meu discurso hontem aqui pronunciado, explicn~ües a respeito do factos Jklos qua.es a
proferiu o illustre Senadm· por Goya.z.
politicll r1o Puranó. não é rcsponmvcl.
Devo declarar no illustt•c representante tle
Os SRS. ALB!i:RTO GONÇALVES, QU!N1'INO Bu·
Goyaz que nenhum llos politicas do Pamnú. CAYUVA E OUTROS SI~NADO!tES-.'\poiado,
so incornmodou com a intervençlio de S. Ex.
0 Slt. VICENT!i: 1\IACIIADO - E, si alludi ao
nas cousas p1rtidarias daquelle Estado, a
!'acto
de que a politica do Goyo.z póde ser
ponto do qualiOcal-o de intruso.
resp11nsavel pelo facto rle n.ssassinato de 12 ·
S. Ex. estava no cxercicio do um clireito hespanhoes, na villa ou cidade de Catalão, ó
que justificou, como representante do qUt• porque este llwto f,i dcnunciatlo S<"m contestaelle 1: hama-a maiot•ia d;1 convenção do Par- çiio alguma pela imprensa, dizentlo-sc que
tido Republtcn.no Federal.
olle ora a consequencia rlo um pleito eleitOL·al
Devo, Sr. Presidente, respontlendo ao i l- para uma olei~ii.o municipal, e isto, rlo certo,
lustre Senarlor, declarar q uc. a maiorÍl\ da não em motivo para que o illustre t•epl'esen·
convençíio do Partido Rt•publicann Federal e tante de Goynz viesse declarn.r que contentaaquella que permaneceu ao lado do i!lustre va-se sempre que qualque1• Senador vinha
pi'esidenterla Commissiio Exec11,tiva, o Sr.GCI· tratn.r de negocias do seu Estado, por .
nerul Frunci>co Glicel'io, e nilo aquelía que isso que elle vivia esquecitlo e quusi desdepois de terem concorrido pat·a a veritlca.- percebido.
O jornal Rep,blico, em sua secçiio editorial,
ção de porteres e 1•ar'' a constituição da as. semblea, retirou-se evidentemente em mi· declarou, que dous hespanhócs havião procu·
noJ•ia.
rado as n.uturidades lecteraes da Uniiio, aqui,
na
pt;opria capital, pedindo providencias, por
0 SR. SEVERINO VIELRA-Perdão i a maio·
terem
sido assassinados membros de suas
ri11 q1te ficou ao lado do Sr. general Glicerio,
famiJia,;,
na citlar.le de Cataliio, em Goyaz,
foi fabricada por elle; não era a maioria do
por
motivos
eloitoraes.
partido, (•ilwiados e nao apoiados,)
0 SR. LEOPOLDO Dll BULJIÕES rló. um aparte.
0 SR. VICENTE llfACIIADO- Puni)O de parte
o tm·mo fabricarlo, , ,
O Sn. Vrc1~NTE MACI!AD0-0 artigo está sem
assignatura.
sob a responsabilidade ria imO St~. SEvmruNo VmmA dti um aparte,
prensa, e Llolle verifica-se que, tendo os hes0 SR. VlCENTE MACHADO... e direi UO· panhóes siilo convirlados pelo citefe local a
vamente ao illnslre Senador por Gnyaz, qun intervn• no pleito eleitorn.l, que, rlins antes, se
a maioria clfectiva e real era aquella que fi. tinha elfeetuarlo, e tendo-se l'ecusarlo obstina·
cou n.o lado rto Sr. general Gliceriu; o t.ant,, damente 11 isto, porquanto, sendo estmngei·
isto ó ve1•rlade que os outros retmwam·se l'os, niio se julgavam com direito a intervil'
sem o rninimo p1•otesto, unicamente d"ixan· em questlies eleitoraes, dahi a poucos dins o
tlo, como signn.l de muita cortezin., o mani- destaca ment.o policial da cidade de Catal:io
festo llOiitico, qun no dia seguinte, el'it publi- cercou a ca>a dessfs infelizes tmbalhari~res,
cado na imprensa, dando o; motivo;; tteson. l'e· matuu-lhes dotts fllhos, um r.lelles de l3 ou
tit'lllla.
7 n.nnos de idudo.
Entendo, porem, Sr. P1•csidente, que niio
0 SR. LEOPOLDO DE BULI!ÕEs-V. Ex. falia
ó o Sena1tu que vne julga1· oisto, nem siio as
dessas
moJ•te~. mn.s ..nilo dú. noticit\ dos sol·
inl'c>rmaçDes do illuslre Senatlor por Goya.z,
dudos
quo
morreram.
nem a.s usset•eraç•ües q ne faço desta tt•i buna.,
Sn.
VICENTE
MACUADO-Jit vê O nobre
0
que hiio de concor·t·er par:t a l'ot•maç>ão do
juizo dnquelles quo teem de julgar de que Sen:tdor pot• Goynz quu niio tinha o dit·eito
lodo esttt a maiOl'ia do. Cunvcnc;iio do Pm·till" de interromper·me cum t:1nta vchemoncia,
lcmbrand.o um lacto e quer.·nclo u.LiriLL'·me a
Republicano Fmloral.
0 SR. SEVERINO VIEIRA-Aind:t bom qne responsnbiliLlnrle delle, qm1ndo S. Ex. mesmo,
todo o Smmrlo c o paiz sabem que nenhuma
V. Ex. confessa ser bto •Jm ponto contcs- rcS]lonsabilidarl.o
por isso me ca~e.
tallo.
0 SR. A. AZERlcno-Apoi:tdo,
O Stt. Vteii:N'm MACIL\.Do-Ainda hontem,
0 Sn.. VJCI~N1'1~ MACIIAD0-0 r1ireito que
Sr. Presidente, estmt•ltei 11 vchemcncia uns
u.p:l.l'tos com que intei'l'nmllitl o mon discm•,;o tem o illust,t·o S·,ntt•lor do intorvir na. Ol'g-a.o i!lustro Sennrlorpot· Guyar.,chrgllndo n. ponto ntzn~·ão p:lt'l.irlnritt, quo ot•n. ~o lh;: no Estntlo
det!izet• que cm ttm topi~o desse meu di~CIIl'RO llu Paraná o óm outros Eslmlos da. Uniii.o,
cu mo t•el'm·ia do corto ás sccnus do sangue twrn ou, nom rnprc~oul.anto algum do l':u·a.
ná jit o contestou.
do kilomotro ü5.

•
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A:!INAES DO SENADO

--------~.----------------------S. Ex. estti OL'ganizando o partiuo no Pa- que os meus patl'icios, talvez deslumbrados
raná. Lastimo :1penas qne os meus ndvorsn.- pelos ~piões tlc officiaes ch1 milicitt civicn., se
rios :tlii c~tejum tiio baldas tle posson I, t ~.o t!cixrcssem leYm•, n.poiando o cnmlid:tto offillial
nullos tlc elementos quo p<wu eoncorrer :'t c pDwlo inLciramcnto de pnrto a,qnolle que
uma tal organização, tenhrun nccos·ithllie ei'tl a.prcsentado pelo Pa,rtit.lo Hcpublieano no
de ree01·rcr :'ts luzes e à olevatln illus- Parttná.
traçiio do nobre Senado!' por Goyaz ; mas, si A resposta. no a,cto do Governo, eu disse
por um Indo isto me causal:t~ti:na, por ou- cm a,p:trte, o Paranit h:1 de dar no dia 25.
tro lado mo satis1ilz, por Yêr que siio tão No dia 26, cu torei occasião do communicnl·a
pouco dignos de luta, esses meus advm•sarios :to ill ustro Senador.
que, nem siquer, tcem pes:>oas cnp:tzes de .Tti que estou na tribuna, permittà-me
1ilzet• esse serviço. (Hct wn aparte.)
V. Ex., Sr. Presidente, que aproveite a op·
Quanto ao empenho do illustre Senador, de portunidade p:~.ra pedir• algumas informa·
aehar muito bom. o digno candidato qne ções ao Govemo.
alli pleiteia a eleiçlio, garantido pelo GoVisto que o regímen e a vontade do Goververno Federal, tambem é um direito seu, no é de vi ver ás cl:1ras, edever nosso, ti deve L'
que não recuso; mas tambem S. Ex. não da opposição, obter in!'ormttções do Governo,
póde negar a mim e no Estudo do Paraná para sa,ber como certas e determinadas comas
em sua maioria,, ao Partido llepublicano Fe- c:J.minhnm.
deral, emfim, o direito de recus:1r esta, can- Li outro dia em um jomal, e vi tum bem
aidatura, o.cceitando outra.
narrado em telogramina, na pn.rte otncial
do
um dos ,iornaes desta Capital, o facto de
O Sa. Su:vEIUNO VmmA- l\Ias, quem já
que n:t Capital da Bahia se estava exercicontestou esse direito ?
tando e nquurtelundo dous "bablltões da
0 SR.. VICENTE MACHADO - V, Ex, che- Gu11rd~t Nacional.
gou agora e não ouviu o discurso do íllustre Ora, quem sabe das perturba,ções, que,
Sena,dor por Goyaz; póde ser que tenha actualmente, se dão no set'tão do Estado da
ainda occasíão de presta,r ao discurso por Baili:1, não tem motivos para se admirar de
elle pronuncia,do o subsidio de sua autori· que na, Ca,pital daquelle Esta(lo o espirita re·
dade.
publicano dos amigos do Governo te estimu·
0 Srt. SEVERINO VIEIRA -Eu uiio tenho lasse c procm•asse form:1r legiões 11rmadas,
p11ra irem em defostt da Republica, em perigo
auto1•idado alguma. (Ha otttl·os apartes,)
no>
sertões de Ca,nudos.
0 Sit. VICENTE MACHADO- .. , mns Ó pre·
ciso primeiro saber que, por ora, estou res- O Sr:.. LOPES TROVÃO- E' :1 gua,rda repu·
b!icaua.
pondendo ao que ello disse.
Sr•. Presidente, viu V. Ex., viu todo o 0 Sl1.. VICENTE MACHADO- Não mo consta.
Senado que hontem, quando tive occnsião de porém, que fosse esse o intuito, nem quo o
fazer r•eparos sobre as nomeações fcitns pelo governador da Bahia., ou o commandante suGoverno para a gu:1rd:1 n:wirJnnl do meu Es- perior do. guarda nacional naquella Capital,
tndo, levei a minha isenção :10 ponto de não tivesse ordem do Gove:•no para assim proapresent.a,r requerimento nenhum.
ceder.
O GOverno est11va no seu direito de nomear
quem quizcsse e entendesse (apoiados) ; coi- Hoje, lendo o Diario Official, vi que não
locou-se ao lado daquel\es quo, no meu E'- em uma simples blague de jornal; que o
tarlo, defenderam a l'evolltt ; f'ez mais do quo racto se tinha dado, e que o commandante
isto, confirmou por um acto do Poder Execu. superior, na Capital da Bnhia, tinha agido
tivo da, Uuiiio todas as nomcaçües, que, em sem autorização alguma do Governo. Tanto
tempo, haviam sido feitas pelo general do :1ssim é; que cm 1 de maio o cm 4 do ,i unho
exercito libel·tadol·, o St•, Gumorcindo Sa· elle dirigiu·so, por officio, no Governo da
Republica, pedindo a aprovação dos seus a,ctos.
raiva..
O que eu roueria tnmbom ruzer e fiz, 'foi E', pm·tanto, real, que na, Capital da B:1hia
o seguinte: entendi que aquollns nomea,çilcs e>t:i-se pont.lo em pó do guorrrt na,da menos
feitas em massa, qun.nuo o Govm•no pleiteia, de dous batalhões do. Guarda Nncionlll, sem
a Victoria de uma candidatura dentro tlo mou :1utorização do Govorno, ainda mesmo que
Estndo, podia e devia ser considerada como o Governo pudesse ter o.ttri~uição p11m dar
uma cat·ta eleitoral atira,dn aos eleitores essa autorização.
Ultimamente, o Ministt•o da Justiça,, por
activos do Pamnú, e foi.
olllcío de 19 do corrente, pllrticipou no eomO Stt. ALm~rtTO GoNÇHvgs- Mandaram mand:l!lte intorino rl:1 Guarda Naeional da
antes ttnnuncia,r• isto no Est11do.
Bahia que estavam a)lPl'OVILdas totlas us moO Stt. VrCJ~N'm MACI!ADO- O Govm•no en· diJns que olle havia tomado, cm rolr~çfio ao
temleu que com isto podia ützer proôelyti,;mo, 5" ba,tnlhão de infantoria o uo 2° de artilharia
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rle posLf)tto da. Guarda Nacional, naquclle 0 Srt. SEVERINO VlEIRA-Bem a contrll.
Esl:u,do.
.
gosto.
Aindo. hoje um dosjornaes mais respeita- o Sn. V!CENTE MACl!A.oo- ... o facto seria
veis desta Capital, referindo se ao cl!llmO.· praticado, subordinado, porém, a todas as
menta de dous bat:J.lhões rlo. Gua.t•da Nactonal, pres~ri pçües da lo i.
_
da Capitttl Federal, para fazerem o ~erviço O substituto ds S. Ex., porém, f!RO.e!lda. guarnição, desfnlco.da pelos bata.lllo~s que tende assim. Entendo alie que a ConstLtmçao
seguiram para Canudos, entra cm duvtdas, e nn.dn. vale; que a Guarda N:J;Cirmal.éo mesmo
com tnrlo o fundamento, a respeito da consti· que um batalhão patriotico, movido aos d~·
tucionalidade da metlitla, sobre si o governo sejas deste ou daquelle, sem haver necess1·
pórle aquartelar o mobilizat• a Guarda Nacio· dacle da intervenção de uma autoridade suna!, estando o Congresso rennido, e sendo perior da Repu bilca, como é o COnfrresso! que
isso attribniçü:o pl'iMtiva do mesmo Con· é o unico poder competente pa.ra mterv1r no
grcsso.
assumpto.
•
Desejn.ndo informações ~o Gov~rno, nao
0 SR. SEVERINO VIEIRA-Aquartelar não
deixo por isso de applaud1r a att1tude dos
é mobilizar.
republicanos
\Jahianos, que se preparam para
0 ~lt. VICENTE MACJIAD0-0 texto 0011· as eventualidades
dos factos que se passam
stituicional rliz :-Utilizar de qualquer modo.
naquelle Estado, tendo de I utat• por '!1~11.
Si o nobt•e Senador quer, lerei o art. d11 causa
santa, que nüo póde ser outrn. smao
Constitui~ão que di essa atribuição .ao Con·
a
defeza
da Republica.
grosso; e S. Ex. entü:o veri que não. s.e trata
só de mobilizar, mas tambem de ut•l•za1· úe 0 Slt, SEVERINO VIEIRA-Muito bem.
qualquer modo.
·
0 SR, VICENTE MACHADO-Felicito..;me, Sr •
0 SR. SEVERINO VIEIRA, - Deve ser O Pr·esidente, por ter chegado o dia em que
eu merecesse os applausos do nobre . Senador
art. 134.
pela.
o meu requerimento ah1 fica, e
0 'SR. VICENTE MACIIADO.-E' esse mesmo estouBahia.
certo
de que elle vae ser amparado
art. 134, n. 20.
p~lo prestigio e voto do nobre Senador.
Com que direito, pois, e flrll!ado ~m que
Tenho ainda. necessidade de abusar um
disposição o commanrfante . I.ntermo dtt pouco
da. pacicncia do Senado.
Guarz.la Nacional na Balna mobtltw. rlous ~rt Ha dias,
apresentei aqui um requerimento
talhões e os poem em pé do gtwrra.1 S~ra a do informações,
que foi approvado.
.
preterição dest11 disposição Const1tum~nal o Governo pt•omptitlcou-se,
com
a
ma1or
firmada em um principio de ordem pubhc~'\· solicitude, a dar as informações, quo esta
om virtude dos acontecimentos que s~ estuo p!Ll•te do Congresso Nacional pediu.
passando em Canudos?
faltaram, porem, vozes. dentro e fó~a.
O Governo da União, sentindo carece!' doNüo
Congresso,
não acoimassem de prectde auxilio os elementos combatentes q~, pitalto o meuque
por tratur elle
actualmente estão em Canudos, lançou mao de um facto semrequerimento,
importando.
alguma.
dos corpos 'da guarnição ~a Capital, . e Lembro-me de que o nosr.o collega .Pela.
nü:o utilizou a Guarda. Nactonal da Balna. B:thia,
cujo nome peço licença p11.ra d~clma.r,
Entretanto, esti cm pé de gue.r~a., o des~e o Sl'. Virgilio
Da.mazio, chegou a quahtlcar o
1° de maio se co.:.:-ita de exerczc10, orgam- facto do pbantazia.
Recordo-me tambem de
zar;ão, az•mamento e fardamento desses b:t· que llisse que por pllantazia
igualmente
talhões, nii.o se sabendo, com tudo, com que tomadas as previsões dos eJ·am
ropublicnnos,
ha
ftm.
cinco
mezes
atraz,
quando
dizi11m
que
no
reSi é verdade que o Governo entende que
de Canudos havi!t muita gente armada,
póde utilizai-os. porque niio o faz, clei!'ando ducto
que
daria
combate forte e seri.) ao pessoal ar·
que partissem par·a Canudos os batnlhues dn mado da Republica.
Mas o que e verdade é
gmtt•nição desta Capital?
que o facto so deu.
O Srt. AJ.BErt'l'O GoNÇALVE!l- o. Governo Como certamente todos os nobres Senadores
uquartelrt·OS, mas nüo pretemle utilzzal-os l ji comprehenderam, quo.l o roquerimen~o a
O Srt. EDUARDO WAND~J;NJWf,J\- Esti orga- que mo rol'eri, isto é, as inl'ormações pedidas
niznndo·os.
sobro remessas de nrmamento de Buenos
0 S!t. VICI•:NTm MAC!IADO-Oesejo que OGo· Aires para os portos de Santos e Ba.hia.
verno r\6 informações so\Jro esso l'llcto.
0 Stt. ALBER1'0 Go~çA!,VU:S - Foi bontem
assignada
a mensagem.
E~tou certo de que, si em vez .rlo comma~l·
dn.n!e interino, estivo;so nn. cn.tHtal ela B11hta
0 Slt. V!CEN'l'l!l MACHADO -Foi i10ntem
o honmi.lo Senador, que 6, CL'oio, comman- a>signarh a. mensagem, como cliz o meu hon·
dn.nto do.quolla. milicin. cívica; ..
rnd.o colloga, o ji a rccobi.
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Foi tão gentil o Sr. Ministro do ExtoJ•ior,
que forneceu ao Pre>ldcntc da Republica os
meios do podei' dar informações no Ccn~rcsso,
as mais minuciosas.
Antecipando o desPjo do nobre Senador por
Goyuz, manitestudo na indic•l~ão quo aprc~en tau, vou requerer a V. Ex. Sr. Prosi·
dente, que estas informações sejam publi·
cadas.
.
O illusi.re Ministro plenipotcnciario do BI'IJ.'
zil, na nepulllica Argentina, conflrm:t o facto
do quo Jlll.l'a a Ral!ia, p~ra o.porto de Snnt?S
c p:1ra Pornmubuco, f01 enviada, clanllestinameute grande qun.ntir1nde de armamentos
e truz o omeio que por essa occasião S. Ex.
1lirigiu ao Governo da Ropublica.
0 SR.. ALBERTO GONÇALVES- Então, não
foi mentira. 110 correspondente do Pai;,
0 SR. VICENTE MACIIADO-Realmcnte, não
acreditei que a remessa de arm11mentn se
fi~esse tão ostensivamente, e que pussan!lo-~e
a. vista das nossas autoridades no exterior
não fosse trazida ao conhecimento do Go ·
vet•no.
E' de presumir sempre que estes factos se
passam evitando-se as pequlzas e indagações
que possam,fuzor as nutorl!la•le:; diLilepubtica
Ii'L con,tituidus; mas quo veiu o armumen:o,
c que foi levado nos portos r1e S:tnt"s o )'crnambuco dil-o o Sr. Bar1o~ C~tvulcanti, Ministro do Brnil na !lo publica Argcntinn.
Ora, em relação ao tilcto que foi motiv;ulo
por um telegramma do O l'aiz, e de quo tive
occasiiío de aproveitar-me aqui no Sennd•J
pnra fazer um reque1•imento, diz o !Ilustre
MinistJ•o que, realmente, n;io s:.be si ostcnslvnmentc s·J remeLteram nnnamentos-osten·
sivamente, apczar de livre o commercio de
anuns n:.quei.!L t<epublicn ,-ó provavel que
não se tlzesbe, porque tomer-se-hia o conhe·
cimento do tu cto pelas uu torldadcs brazileiras,
mas, o quo ó muito provavel é quo 1:l!e aintla
se dG.
O Sr. Ministro na Repul.Jlica Argentina não
conhece o Jbcto, mas ello deu-se, o tanto se
deu que ello propr io declara qu~. em epocns
anteriores, foi 1emcttido armamento pt>ra
Santos e Pernambuco.
Para ondo vae este ormomr.nto? A po]icitt
t1c S. Puulo estU. perfeitomcnlo aimuda u
1\lausoi', al'!nnmento que foi adquirido nlli
por oce~Isiiio da revolta. tem ntó nwt.rulhnrlo·
ras, portanto não ca1 eco de ltl'll!ttn.cuto. Pu1·a
onde iria então esto UI'IlHIIllOid.o?
O SR. SEVE!Ul'\0 Vn:mA-:ri'iio foi pnm ft
Bubia, como diz o l.olegrummn.
0 SR. VJCEN'IE MA CII ADO- li! OS fui p111'a
Pci·natll buco.
o Stt. Sin'EniNO VJUIHA-SoLre isso nurla
PliBSU ti iWI'.

o SI:. VJCRNTg MAcn.~no-0 q U~1 e pr~ciso

é qne os amigos do GoVCI'IIO nu.o vt•,ln.m. c~n

Iodas as J'Celam:Lções qu~ l':tz :L· oppo;H;iLO
ucst.n. o na outra Cu.s11 o propos:Lo de ~Iggro·
,Jir o Governo. (:lpoiados.)
E' pl'cciso que os illust~·os reprcsr•nl.untcs
o nmi"OS t1o Govet·no mtibtLm quo t:ml;' pa·
"
· 1
. de s
trioti,mo
se aninll1llO
pctlo
• ~.' E"
'.;x.,
como no d~qucllel quo reprcfental!l n opposi·
ção constitucional ao St•. Presidente da t.<epuG!ica, e que quando tr:J.zemos R<!_ conl!cCimen·
to r1o paiz Ltdo> desb1 ordem nao dcYcm ser•
logo taxados de phantazia., dr; c •sr.ellos .s~b:·~
arl,i:t, o que o o!.j 'ctiYn unico <],, oppu>.1•;1W e
pcrturbtLl' n sercnillade c 11 paz d:1 lt~pnbl!cn.
0 SR. SEVEIUNO VIEIRA.- V. Ex. mbc que
o.poiei o seu requerimento.
0 SR. VICfcNl'E MACII.\DO-Sr. Prcsi!lcntc,
o cspirito de todo o paiz estú. justamente
Ilpprchensi vo.
0.> homens que_ se aggloi?-ern~·o.rn !lOs desfiladeiros do ~ertao da Balua na.o e::;tao ar1na·
dos de chuçr s ou 11e cabos de v:tssoura.
(Apoiarias.) Dia a dia, as fo:·ço.:; ~o 11'·'~':'0 exet•·
cito estão oppondo·lhes uma resbl.encta lennz
e etrlcaz. (1lpoiar/os.)
lhL vinte e tantos dias qne tT-op:t regulai',
pe!'{'eitnmcnte armada. l:a.biln!c~to d:w·, plinadn:- e 11 hundantcmento mumcm,Ja ali'.Ca o
reducto de Canudos, e nós apenas te• mo~ no·.
tlcia dos nos~os bravos ~uo r·aiicm !
Ainda Canudos é uma. sphing~', ó uma intenogação cal locada nc,s clcstinu> da fl'lSS:J.
uctual situação politica! (Apdarlos.)
;\ npprehensão t!os repuiJlicnno.< era, pnrtanto lc•ritima, e muito legitimn e1-a a utti·
tuJe 'daquelles qur, vPndo UI!Jt:. notici:1 do
tanta gru.vidnde, chamavam imn.ç,dialumente
a attençüo do GovPrno pat•a qu~ hO prove·
nisse contra o facto.
Nós os representantes da l\i.t)iio npenns
temos a tri uunu. pal'it ch:wmr eobro r:wtos
desta ordem a nttonçii.o do Governo, mus
quando o fazemos o Gov0:·no_ diz: ~ne!'eis
crear-nos diffiwl!ladcs, ntto sao vei'da<len·os
r•s l11ctos quo articulais; e quando, porven •
t.Ul'il, nppm·ccom as provas rle que Cl''l VOI'·
UtlilO O que at·ticulavamo~. QUO ~lS prnv:deucius que pr!liamo,; c mm in . tu11te111onto
reclamados, nito St•i quul 11 doll·z:1. que P•'Ssu.
.,,,contmr o Governo para este mu Lismo. pm•.t
, sta inercia., <'111 relação ú~ nwr.lio!tts :1 tonliln' o
mr·sin·' J'lli'D. esta pre•:cn~ão cont.rn. tudo
quanto arlicult\lllO.:l. (ilpoiador e ••)Jnrtcs.)
St•. Presitlcnte, o meu rcqueriml•nto 6
Sc1UI'O o lacto d1t guaJ·ui•;iio ti.: B:lltitL; o
qunuto i1s inl'ormut;ü!·S qul! ftlll\·!1 outi"<l dia
:·olil'itntlu~ ao Gorl'l't.o, e q1w nc;,b:l.ll.l r'·:: mo
ellcgar ú~ mãos, pe1:Ll i L V. Ex. ~~\1) con·~nl!.o
o St·ntH~o se cuust'IIte que olias r<·,fiL!Il )HI.lJltcath' 110 ,iurnul ui lidai.

j
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lambem cm po.,tes na~ ruas. Requereu
es\:1 novaçiio do conLmeto c o Conselho, por
um simple3 par·c··er, conl'eriu-llie o f':wor, o
que 6 tudo qun.1.to ha. de mais irregular.
!lias nem no~ muro.:;, nem nos· postes, os
annuncios ch~guram às l:tcJs placas.
Então intrrveiu a lei n. IUU, de 12 de setembro ele IBV5, que prohihiu a collocação do
HEQUillll.DiESTO
cart:1zcs nrts ruas da citl<tdc. Era torça1•
os
annunciantes a se servirem das placas.
l~cqueiro que, por intermcdio 1\a Mllc>n do
Sena, 1o, ,;~ pcç11 111~ Pre>idcnle da Rcpul,!ica, .Mas nem isto produziu o offeilo desejado.
Orgrtnizou-se uma em preza, para explorar
qun se d1gne de mf<Jrlll·Jr com que a\llOl'Í·
zaç~o e pa1•:t ~uo fim s~ poem em pé dc1 a concc,síio. Ningucm se oppoz, levantou o
gucrm o 5" b:ttulhiio rlc in{:mtm•ia e o:!" de menor embaraço, á cessão da direitos que se
artilharia de posiçiLo da Gunrda N:wionu.l da f,Lzia ou fingia lilzer. Estava a autorimçlio
·
C:1pi l.n.l d~t Balda ; c quaes JiJL•am as provi- conccol id1t e mantida.
Mas o que se visava era o monopolio o.b30·
•1encta.' n.pprovn.dns p~lo ofiicio liu Ministcri••
dn. .Justiç11 ele 19 •1o eorrento, diri"idn
ao luto do anmmcio nas ru:~s da cidade, e conse0
"ommanJo.ntc SUJlerior interino d<t mesma guiu-so a lei cm discussão, vetn.•1a pelo honratlo prefeito .
comarca.
Por esttt lei, art. I", as placns eram transSaio. tlns sr.ssões, 21 de julho do !S97. - formadas
em cartazes, ttlargada a concessão
Vicente lt!ar·hndo.
primitiva o inteiramente tt·ans!brma•la.
Ha a distinguir 11 o.ut•n•iz11çiio primitiva,
em inteiro vigor e sem cmbara~os por parte
OlmE~I DO UIA
da adnJinistração, e a nova concc;;síio, odiosa
c cm nutla pa1•ceida com 11 pt•imcira, vetoda.
!'LACAS ANl'\UNCJOS NOS ~IUR03 OU E,PAÇOS DAS
A digna Com missão r1o !Jip!omaeia o Podet•es
nUAS E Pll.\\>AS DO DJS1'lllC'l'O FU:DJ.;R,\L
f01 enganada em sua boa 1\í po1• informuçüe>
fcLISas.
Entrn. em di~~:ussão unic:1, com o p:trcct•r Niio !ta rescisão do contracto pt•imitivo pela
contrario d11 Commissiio t.lo Con:itituiçilo Po- accci ta,·iio rlo voto, como pen ;a a Co:nmissão.
O c:1rbz sempre l'oi livre no Rio t.le Jttneil•o,
deres c D p!omacia. o veto do Prc:cit;J do
Districto Fedt~~·:~l 11 Re,olur;iio do l't:Sp~ctivo A lei municipal do 1872 nunc:J. foi obedecida;
COOJ"•Iho M~lllWI_Ptl. que COllCC•\o pcrmis>iio :i mais pó•'em a liberdade c os costumes demo1pmprozn Hunnnonse t1e .. \ nnuncios par·u cratico.> do que cJ la. A cillade commercial e
Jazl'l' u,o de plu.e:ts llllnunc·o; nos mm•os ou intlustt•ial precisa do annu1wio, do. reclame e
csp11ços das ruas c Iíl'oçus do Districlo r'e. do cartaz, e tlostes roeursos não prescimle,
tll·ra!.
usando dcl!cs l1vromcnt.e.
Em Paris é o cartaz livro tambem, apenas
. O Sr.'.l'hoc~lnz IHcl fino diz SPl'Una- rc~orulamentndo. E', além disto. orgão legitimo
n,me o parec"I' tla !tomada Commi>süo Llc Con· iln opinii'to o c:t1•tnz. Lembra o Hl de maio na
st.ituiçlio c Podc:res contt':l o veto do d•"no Fr•mwo. e os del. n. quinze annos que preceprefeito ó. lei municipal de 27 de o.brit"dc deram á Revolução Franccza.
Rivnliza com o jol'nnl. de que é natural
1897. Rovercnci:~ como o que mais o flzor a tligna Commis,ão, mas tem ce!'lczatb que, si e!la succcduneo, uo pcnsnmento ele A. Comte.
Este monopolio ó tudo quanto l•óde haver
conltrcns~c to1\o o tccJd.o Je en"unos nstuci:J.
e n;il fú qu~ ropt•csonta n lei vctrJda, ~ pn.rcccJ· do rnnis immo:·nl o odioso. Offentlo os procai los liber;Jcs da Corhl.ituiçiio ti e 24 do fevesor·ut unn.nauc cou tm cst11 lei.
Pol' acto n. !3Li, de 22 uo :tlJt·il do IS:J5 r1~u reiro, que >Ó admit.tc cotno restrio'ção no livro
o Conselho ~!unieipal o.utoriza~lio :tum ~hla cxnrcicio de proflss0es a n:\oionaliso.çiio da
diio para collocttl' plnc:ts nos muros dtl ci•lade cu.botagom.
Lctmenta que ainda ncsle anuo c na Repudo Rio do Janoit•u, salvos os direitos <'o tot··
coit·os. O prr·f[~ilo t1lio yctou uem s11nccionou h\ ica sejn nccessario discutir e condomnar o
esttt autorização; promul:;ou·a, o ConsPlho monopolio.
r, ]Ull iciPl1l. A I iit~. níio Cl'll pri Vilcgio oxr!us i vo A Constituir;ilo, a lei organico. do Distrioto
quo o Conselho nliopódo dttl', u uma nut,ori: Fmloml. qne niio dti a uingnem. por mais
W('ÜO parn pluc:ts do certo feiti<• ; outras •lo pmt.o~i1lo q uo sc,in.. o di roi to •lo t.OJ' COIÜl',tctos
feitio diverso por terccins potkl'iüo scrcullo· 'll!lOI'IUl'f'S :LU III CulltO 1\0 L'éis SOIIl COllULII'I'Cll·
Cllllas llllS Ul III'OS,
cia, est.iio leJ·iolas. Com ollns a. IIIOL':tl publictt,
Como:'~ tll:tcn' n:Tu ernm fii'o'icnnulas pf'!os c;dcntltt ao.i pus sem cscntpulo uom vergoaununcianlcs, rcsu!Yott o citlatlilo colluc:~l-ns nlt:t.
PosLn n ':uto;,

~un:~dn
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---------------------- ·--------------·--------------------nos.,o Ministro e ello respondeu sem demora

M11s, si, pol' vcntm•a, conclue, estes sophi~
nms entrolaç:tdos p.t:-a abafarem us leis e os
princiJ!iOs tiverúm lloje, com n. rojeiç,tio do
·veto, um11 victoria, est·t vidoria sorá passa·
getra, porque o monopolio niio resiste nem á
libe,rdaue nem á indignaçiio publica.
Ninguem mais pedindo a palavra, cncer·
ra-se a discussiio.
Posta a vastos, é approvada a conclusão
do p11.recor, opinando pela rejeiçiio do veto.
A Resoluçiio vae sct• dovol vida ao Prefeito
com a communicaçiio do occorrirlo.

nesses tel'lll03:
«Noticia publicada Poú absolutamente
íb.lsa. Tenho em meu 'poder provtt irrecu·
savol que rometterei primoir·o vapor.»
Esse telc•gramma foi conrit•mauo em officio
dú 6 •lo corrente, reciuitlo a 15, com o qual
remettcu-mo o Sr. Cavalcanti de Lncorda,
cópins de um que dit•igiu ao Consul Geral e
da róspost-1 deste funccion<tt•io.
A inl'ormaçiio do Consul Geral e pos:tiva.
Nenhuma quantidade do urmamen to e muniçi'io de guet•ra tem si•.lo despachada para
os porto:; do Brazil.
O 8•·· Prc!!!mdente- Estit esgotaE' possível que clandestinamente se tenha
da a ma teria da ordem do tlia, designo para a feito alguma expeuiçiio Q o proprio Sr. Cada sessiio seguinte:
vakunti communicou em otncio,de I de maio,
que,scgundo lhe assegura va pessoa tlllodigna,
Trabalhos de Commissiles.
ultimamente tinham sido feitas varias remes·
Levanta-se a sessiio ás 2 I /2 ho1•as da sas, talvez pura Santos o Pernambuco, assim
tarde.
como para a Ji•onteiru do Alto Uruguay.
Devo crer que aq uelle ministro nenhuma
nolicia teve de expedições clandestinas ten·
tadas ou effectuadas depois de I de maio.
Confio no seu zelo e lealdado.
Incluso vos apresento cópias dos dons offi·
PUBLICAÇÃO FEITA E~I VIRTUDE DE DELIBERA·
ÇÃO DO SE:-lADO, TO~IADA Elll 21 DE JULHO cios, de I de maio e 6 tle julho corrente.
Desde fevereiro, receberam todas as Alfu.nDE 1897
uegas ordem de nilo despacharem armamento
Sr. Presidente do Senudo.-Em rc,posta á sem annuencia tios commandantes do districto
Mensagem n. 17, que mo rlirigistcs, em G do ou das guaruições,aftm ue se evitar a entrada
corrente, incluso vos rcmetto 11 informação rl.e armas e petrechos de guer·ra prohibido
prestada peln Ministro de Estauo das Rela· por lei.
Essa oruem foi dada tio accordo com o Mi·
ções Exter·iores sobre a noticia, segundo a
nísterio
úa Guel'l'a, que, pelo seu lado, expe·
qual, da Alfandega de Buenos Aires, teom
di11
instrucções
aos Commandantes de Dissidos despachadas para Santos c Bailio. armas
tricto, o tem sido renovaria,
e munições de guerra.
·
Depois das noticias de Bllonos Ayres, as AI·
Capito.l Feueral, 10 de julho de 1897.- f11ndogas da Bahia e de Santos, nellus aponta·
Prudente J, de Morac~ Bm·ros, Presiucnte lias, e as do Sul inlbrmaram que nilo despada Republica.
cham armamento.
Sat1de e ft•ater•niuade . ..,-Dionysio E.de Cas·
t1·o Ce1·qttd1·<t,

Sr. Prcsidenle da Republica.-0 St'. Presi·
dente do Senado vos cornmunicou na Mensagem de 6 do corrente que, 11 l'equorimento
de um de seus membros, o mesmo Senado
pediu ao Governo que info1•mc se o Wnistro
Plenipotenciario do Brazil tm Ropublicu. Arg-entina. tem trazido ao sou conhecimento o
facto de serem dospaclltldos nu. All'<tntlega de
Buenos Aires armas e munições de guerra
com destino a Santos e Bu.hia ; no caso alilr·
mativo, q uaes as pro videnci11s toma1ltts.
Cumpro a vossa ordem, prost!\mlo-vo~ a
seguin to in!'ormnçito.
Logo que li em um tios tliarios dest:t Capit<d
n noticht do do:;pacho do ltl'!ltas e munit;u3s
do gncrra do Buonos Ayt·us p 1ra Santos o
Ballia, pedi pelo Tolegr.1['ltO infornm~iio o.o

Cttpitul Fedel'Ul, 17 do julho de 1807.

-2" secçiio -- Log11ç,iio dos Esbdos UniLias dt> Brazil.
N.2--Bucnos Ayres,l de Mttio de 1897-Re·
sorv11do-Sr. Min istro-Conftrmo o seg-uinte
telegramma,em parto eifrudo,quo tive hoje a
honra de dirigir a V. Ex, «Consta que ulti·
lllll!l!Onto daqui seguiram m·mas c munições
par<t Santos, Pcl'!lambuco o Alto Uruguay. »
Apen11s n.ssumi n. dit•ecç,iio doste posto,
constou-me quo daqui se oxport:~v:1 u.r!ll!t·
men Lo para o Brazil. Procurei d.estlo logo
obter dado:> mttis precisos, e, si bem nüo
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o tenh:t conseguido, sei, por informaç[io ele
pCSSO:t Ci!'Cl\111SpCct:t e fidodign:t ClUO O facto e
verídico.
Assegmou-me c!lo. quo ultimamente parti·
ram, suppüe-se que ].Jara Si1ntos e Pernam·
buco, o.ssim como po.ra a l'rontcim do AltoUruguay, varias remessas de m•mas o muni·
çües. N[to é isso de admirnr, porquanto,sendo
o commorcio de armas livre neste paiz, dii'ficilmente so podorin. impedir a exportação
dellns.
Saude e fraternidade. A S. Ex. o Sr. Ge·
neral Dr. Dionísio E. de Castro Corq ueira,
Ministro de Estndo das Relaçõos Exteriores.

do a fazer, em virtude da circular de 20 de
novoa1bro de 180.1, o p:l.!'Liciparia sem demora
t\ Legaçiio, tt quu,! pot· sua vez poria o Go·
verno do soLt•e o:viso-E' obra do requintada
maldade a asserção do que eu, sciente de
tudo, nenhuma providencia tomo, consentindo
nesses ataques 11 RojJUblica, que represento.
A impresslo doloroso. que me causou a noticia
publicada pelo O Pai::: desapparece, porém,
dellnte do conceito que V. Ex, 1\ipnou-se defe·
chat· o seu telcgram ma e que agradeço cordial·
mente, assegurando a V, Ex. que o Governo
Fedemljámo.is verá desmentida a conlio.nça
com que mo honra.
-Hem·ique de Barros Cavalcanti de Lacerda,
Stmde o fraternidade.-A S. Ex. o Sr. Ge·
nornl Dionysio E, de Ca,·ti'D Ccrqucint, Ministeo de Estado das Relações Exteriores.Hen,·itJue de

~ar1·os

Cavalcanti de Lacerda.

2" secção - Legação dos Est:~·los Unidos
dos do Brnzil-N. 6-Buenos Ayres, 6 de julho
de 1897.
Copias annexas ao orfi.cio n. 6, dirigido á 2'
secçll'o em 6 de julho de 1891
Sr. Ministro - Transcrevo o telegramma
de V. Ex. datado de hontem e a resposta que
Legação dos Estados Unidos do BI•azil,
tive a honm de dar-lhe boje:
Buenos AYI'cs, 5 de julho de 1897-Sr. Con·
« Telegramma dnhi publicado pelo O Pai; sul Geral.
hoje refe1•e que dessa cidade expedem-se armamentos ostensivamente; que um dos corre· Rogo a V. S. queira informar-me, com
tores, negociante portuguez, tem feito con- urgencia, si, de 26 de março ultimo até boje,
secutivos despachos armamentos e munições, toem se expedido ostensivamente desta cidade
e agora ucti va remessas com destino a Santos parn os di versos portos do Brazil armamen·
e Bahiu, para. sel'Vil' Antonio Conselheiro; tos e munições, e. no caso atfirmo.tivo, qual a
que os despacho• fazem-se na Alfandega li· quantidade e qualidade de taes armamentos
vremente e que vós, sciente de tudo, ne· e munições, bem como quaes os portos a que
nhuma providencia tomais, consentindo ncs· Coram destinados o os nomes tanto dos ca.r·
ses prepo.1•ativos de ataque á Republica, que rogadores como dos consignat!lrios.
representaes-Govemo Federal tem inteira Sande e fraternidade.-Ao Sr. Manoel de
confiança vossa lealdade, mas vo> communica Azoredo Barroso Bastos, consul ge1•al do Braesse telegramma quo dello tomeis conheci· zil em Buenos Ayres. -H. B, Oaealcante de
Lace rela.
menta e digaes que vos occorrer.
Noticia publicada O Pai::: absolutamente
falsa, Tenho cm meu podei· prova irrecusavol,
que remetterci primeiro vapor.»
Essa J.lrova é fornecidtl pela informaçiioque
mo p1•estou o Consularlo Geral e cuja cópia Consulado Geral dos Estados Unidos do
junto I'emetto tt V. Ex.-Della so vô que, Brazil-N. 7 .-Buenos Ayres, 6 de julho de
desde o dia 26 de março ultimo, cm que en· 1897.-Sr. Ministro. ·
Tenho a honra. do n.ccusar o recebimento
treguei a m>nha credt'ncialttte ao J.lresente,
não se tem feito ostensivamente uuut só re- do ofllcio que vos dignastes de dil•igit•-me,em
messa de al•mttmeutos ou do munições llestn. ti aia de hontem, afim de que este Consulado
cidade p:J.l'!L o Brazil. Quo duranto esse tempo Gol'<tl informe si, de 26 do março do corrente
as tenha h:tvido clandesLinas, é possivcl o cu anno até esta duto.,teem sido expedidos osten·
mesmo o disse a V. Ex. em tolegt•amma e oficio sivnmentc para os diversos portos do Bro.zil
datado de 1 do maio ulti:no, manitbstanclo armamentos e munições, e, no caso n.ffirma·
entiio a clificuldado que haveria, em impe- tivo, qual a quantidade de taos armamentos
dir-se a exportt\~'iio do armas, visto ser licito e munições bom como quaes os portos a que
o sou commercio neste p:1iz; mas que os des- fort\m destinados e os nomes tanto dos carro·
pachos se fuçam livre e ostensivamente na gadores como dos consignatarios.
Alfat•doga destu Cichdo, 6 cousa quo só pocloró. Em resposta ao vosso oficio, cabo·mo a saalllrmttl' quem ignoro que o Consnlauo Geru.l tisfaçlio do informn.r-vos que, do livro do ro·
teria imt'ullivolmento conhecimento uo fncto gistro dos manifestos du,s ombaNnções subie quo; ulóm da communicaçiio que e obl'iga· das pai' a os di vorsos portos do Brazil; niio
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consta haver sido expedido volume algum tle
armamentos e de munições, cumprindo-mo
!\CCrescentar que, segundo ns clcclal'açõc., dos
respectivos eapit:ws, os mrtnifestos n.prosontn.·
dos li leg:tlização neste consulado geral siT.o
cópiu.s fieis o vercladeira:-: daque!les com que
sii.o despachadas as me3mas embarcuçGcs na
Alfanrlego. desta Capital,c desde que asHumi.o.
direcçiio deste consulado geral toem sitio ellcs
veritlcar!os com a mais escrupulosn. nttençii.o,
não permittindo declarações vagas sobro o
conteúdo dos volumes expedidos.
· S111tle c fraternidade.-Ao Sr. Dr. Henri·
que de Blll'ros Cnvalcanti do Ln.cerda, enviado
extro.ordinario e ministro plenipotenci:trio
dos Estlldos Unidcs do Brnzil.-J1I. de A.
Ba?·roso Bastos,

sentrt('iio, o St•, Alberto Gonçalves, attribuirlo
a mim. o outro mAu altribuido a clle. O
npart~ que diz: « Ain<lrtnüo enunciamos uma
pala.vra 11 bl l'•lSpcito >>, att.ributdo ao Sr.
,\JIJet'l.o Gonçalves, emnu, assim como r10 St•,
Alberto Gonçalvrs IJet•tence o seguinte: «L!!.·
mentamos apenas que tbss3 V. E:c incumbido tlest:t lriste missiio, pc,!a muita consi·
dera~iio que o. V. Ex. votamos.»
Era e> lo. a rectificação que pedia fosse feita
uo jornal da C:tsn.
O St:. PREsmgr-;rc:-F:tr·Se·ha a re~li flcaçiio.
Niio l1avcndo mais reclamações, dá-se a
acta por approvada.

~·

O Sr. i' §ecr8tario dá conto. do
s~guinto
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Oficias:
Do Ju Secretario rla Co.ma1•a dos Deputarlos,
dn Itontem, communicamlo que o.quella Ca·
Ao meio dia abre-se a sr.ssão, estn.nrlo pi'€- lllltl'O, em scs;fio do dia anterior, deliberou
sentes os Srs. Srnadore~. Manocl de Queil'oz, convidar o Senado para nomear uma comJ. Catunda, José Rornnrdo, Joaquim Sar- mis,ão que, ,inntmnonte com outr:1. da mesma
menta, Francisco M:lC]l!l.do, ~Janoel B:nata, Cu.maJ•:t, prnponlw. as mClUrlas dependentes
Justo Chm•mont, Gomes rlc Castro, Nn~uGil'n. do Cnn:.;r~s;o Nacillnal para que pos~a o GoPn.ro.naguli, Pires Fcrreit•n., Alva 1·o Mnch •do, vm·nt> auxiliar a lavoura. rlo cate.-Fica,ohre
Abdon Mil:tnr.z, Almr.irlà Barreto, Go 1walves a. mc>.ll p:tm L'pportunr~mentc ser submettido
Ferreira, .Jnaquim Pernnmhuco, n. de' l\lon· :'t t~elilrc,ra(,fio do Senado.
no Mini~tcrio da Fuzcnda, de hontom,
donça Sobrinho, Rego Mel!o. Leito c Oiticica,
Ros~t Jnnior, Severinn Vicim, Virgilio Da· t1·ansrnittindo a Mensagem em que o St•.
mazio, Henrique Coutinho, Eugenio Amorilll, Pt•csidcnte da Republica p1·esta as inlbrThomaz Delt!no, Gonçiilvns Ch:wcs, l?eJ•nanrlo mações, que Jlie tbram solicitadas, sobre
Lobo, Paula Souza, Moraes BaJ•ros, Cniarlo, a proposi~•iio da C11mam dos Dop11tado~. que
Leopoldo do Bulhr'ies, Joaquim do Souza, A, autoriza o. abertura tlo ~re·lito de 14:125$100,
Azeredo,Genoro.;o Ponr.e,Aq uii ino rio Amaral, supplemen 1m• à verba-JJ:xercicios t!nrlos-rlo
Albm•to Gonçalves, Vicente Machado, Es· orçamento de 1896, para pagamento aos em·
teves Junior, Gust.Lvo Richard, Julio Frota e pregados das obras do pm·to do Recife.-A
Rami1·o Barcellos (40.)
quem fez a requi~içüo, devolvendo depois á
Deixam de compnreccJ', com causa parti· Secretaria,
cip:tda, os Srs. Raultno Horn, BotH'dicto
Do governador do Estado do Piauhy, de
Leite, Cruz, Pedro Velho, Almino ,lffonso, 22 de junho ultimo, oll'<,J•ecendo dous excm·
J~osa e Si~va, Coelho c Cr1111po~ •. Le~nr!r~ .M:t· piare. impressos c!tt M?nsagem que apresen·
cwl, Porctn~cul~, E. \Vu.urlenkolk, l•ohcmno toná cam11ru. Leg1$lat1va dos Deputados d:t·
Pennn. _e Pwho!l'O Macharlo, e, som c[ h, os, quolle Estado, por· occu.siilo da instullaçiio
S~s. Jouo Corrlmro, Ruy Barb~~a, pom1ngos Llos 8 uu:; lr11uldhos.-Agmdeça· se e archi·
vom-so.
Vwente, Q, Bocayuva e Lope;ll'ovuo(l7.)
E' lido. e posta em discusslio a actn da sosslio
O !êh•. ~~·· Secretario lê o vii.o a
nn teriOl'.
imprimir· pa1•a entrarem nn. ordem dos tm·
O S•·· Viieen'te Th!f:~cii:H!o IJallios os seguintes
Sr. PJ•esirlente, perli (t palrLVI'a unic~rnontc
PAitlWEitBS
para. pedir a V, Ex. ~ne manrln c~rnsi:.;1mi'
na ach n seguint•r rccl.illeaç:1o, que tilr;o ú
N. GB - 1807
]JU blicll•;iio rio di scUI':iO Jll'fllllllli' iar ln prdo :,; I'.
Scn:ti!Ot' JlOl' Goya?. U:L Kr.'~~iio rio lton tolll: vem
A' Commissi\o tlo.Jusliça o Lcgisluçiio lnrnm
um aparto do meu illustrc col!og"<t tio t•epre· prcsunlos n resoluçiio do Conselho Municipal
P1·esidencia rlo Sr, Ma110el T'iclo1'ino
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do_ I~ do n_bril_deste anno, concrdendo per- tnbelecimento não está comprehendido em
mlssu~ no C!cladao Jose do Azevedo Dorin. para qnn.lquor das excepções acima aponta das e nns
organ1znr um estabelecimento ele credito do· quncs tem Ioga r a aucwriznçüo; mas, quando
nom:nado Banco Municipal e ns razões ~0111 mesmo a~;im niio fo;so, quando o ohjocto do
que o Prefeito do Districto F<·dc:·nl funda- Bt1nco recln.masse auctnriz,ção omcial para
mentou o ~eto com que suspendeu n oxocuç.5.o sua creaçüo, o,sa auctoriz11ção deveria ser
rlaquelle acto ; e, tendo cm visto. o. mesma dada polo patlcr publico federal e não pelo
Com missão o art. 20 da lei n. 85, de 20 de Conselho ou outra qualquer auto1•idade do
setembro de 1892, chegou, com o estudo que districto.
fez rla mo. teria, it convicção de que devo o SeA~sim, o acto do Conselho, além de illenado manter o veta do Prefeito o isso pelas gitimo em sua prop1 ia origem por emanar
razões que passo. a expôr succintamente.
de nuctot•idado incompetente, importa uma
. O object~ da concessão, como se vê pela rcstr·icção illcgal ao pt·incipio de liberdade
sunples lettura elo acto do Comelllo, está que a legislação consigna pura a creação das
sujeito it legislação qne rege no paiz n. orn-a- sociedades anonymas, restric~ão tanto mais
nizaçiio d:.>.s socierlades anonymas, e sondo, odi03tt quanto ó certo que a auctoriznção é
como é, da competencia do Congresso Nacio- dada por meio t!e concessão a pessoa deternal legislar sobre este assumpto, niio páde minada.
legitimamente o Conselho deimr de subordiDuplamente, portanto, a resolução vetada
nar-se às prescripcões que a tl11 respeito se offendo a !egblação federal a respeito das
acham estatuidns ua lt'gislacão federal.
sociedades anonymas. E ntio é isso oómente.
Ora, desde 1882, est:i. firmado no direito A resolução prescreve regras para a constipu trio o principio da liberdade na organiza- tuiçiio do Banco, sujeita-o a um fiscal de
ção tias sociedades anonymas, principio que, nomeação do Prefeito e subordina a approtstatui<lo no art. I• da lei do ·1 de novembro vaçlio <lesto certas deliberações dos accioclaquelfe anno, foi confirmado pelo decreto do nistas o os proprios estatutos.
lloverno Provisorio de n. 164, do 17 de ja- Em c11da um desses pontos não é meneiro de 1890.
nor a offensa :i. legislação feileral sobre
A es;a regra, que fez cessar a tutelltt go- a mnteria em questão, pois ainda me~
vernamental que o.té aqu~lla ópoca pesava mo que tivesse o Consclno competencia
sobre as sociedades anonymas entre nós, para autorizar a fun'lação do Banco de que
abriu o legislador excepção apenas para os so truta, não poilori11 em todo caso prescrecasos em que a a-socinção tem por• objecto a ver nor•mas para. a sua constituição e funcfundação de bancos de circula<;ão, bancos de cionnmento, visto que is~o compete ao Poder
cr~dito real, montepio;;, montes do soccorro Legislativo da União.
conseguintemente, assim procedendo, feriu
ou piedade, caixa~ economicas, seguros
mutuas, commercio ou fúrnccimento de ge- o Conselho as disposições legislativas, que reneros on 5Ubstancias alimentares, e lJOm gulam· o motlo de se org11nizarem as socieda.-.
assim para as associaçõc~ estrangeiras dessa d~s anunymas.
As normas para a constituição dessas socienatureza e suas succursaes ou ce~ixas tlliaes.
Essns excepções, que .ia existiam no antigo dades e;tão traçadas na legislação federal,
regímen, íüram mantidas no cit11do decreto variando ccn lorme o fim e o objecto da asso·
n. 164, de 17 de jtmeiro de 1890, §§ I" e 2• do ciaçüo o é a essas normas unicamente que
elias estiio sujeitas.
art, !.•
A tlscalizaçiio por parte do pode!' publico
Nesses casos a constituição da sociedade
n[o depen• 1e unicamentE.' dtl iniciativa indi- sómente se verillCil em certos casos, como nos
vidual do seus membros; a liberdade dessa bancos de emissão, sociedades de credito
iniciativa, que, aliás, ei a regra em tal real, etc-§ 10 do art. J•i do decreto n. 165
assumpto, solfro uma limita<;ão; o f'unccio- do 17 do Janeiro tio 1890, art. 5' tio <lecroto
namento da associação depende ele n.utorizaçiio n. 850 de I:3 do outubro llo mesmo anno o
do poder publico, o, noto-se bem, do poder § 7" do art. 28:l do decreto n. 370 tle 2 do
maio de 1800, tnmbem.
publico federo.!.
Por ontt'o ln.clo, a osscmblótJ. geral 6 sobeEstabelecidos csi;e:.J pl'incipios, que uiio
podem :;o1T!·or n. mais Iigei rn. cou tostaçii.o, rn.nn. llllrtl tlcliberar sobre os nogocios <la sntorna.-so ovidente a insuol.outuuilit!ndo da ro- cicdado, conleccionar o u.lterar seus cst11tutos
solnçiio do Conselho e u. procodencia elo veto (~tdvo a mudança co objecto essencial d11 11S$OCinç:To).
fJUO a suspendeu.
As~ im, a inter1·enc;•iio do Prefeito, nomeando
l~onlmontr, J,asta lnnear n. vista sobro o
m·t. 2" darpwlln. rcsolltt;lio, no qual se1 mon- fiscal no Hnuco o approvando os netos dos
ciunam od Jlus do lltwco Municipal o as aceionistns, ó manilost:unento contmrh1 its
matot•itLS sobro quo ollo póde opct•ar, para lei$ fe<l!1ru.cs, rola ti vo.s its sociedades anodescobrir-~o iHcontiHcnti quo somelllllnto os- nymus.
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Mas não são essas unicmaentc as leis da aos cmpregudos municipaes, sob a garantia
Uniüo que o. resoluçilo do Con~elho o.t,ca ; o. dos seus vencimentos, quando, pela nossa
proprio. lei da orgllnizaç;io do DistJ•icto J?e- Jng-islaçiio, a percepção rle ta~s vencimentos
derLLl ó tambem ferida por osso acto exorbi- não pótle solfror restricçilo dessa natureza.
tante tlns nttribuições daquelln. corpornçiio,
Pelos motivos expostos o pondo tle parte
pois como t:tcs não ,e podem deixar de consi- qun.csqum• J;onderaç:ües referentes á con:derar a~ disposições que dilo ao Prefeito at- vcn iencia dn. medida, pois isto escapa a
tribuiçiio para approvar os esli1tutos do competcncia do Senado, ó a Commissiio
Banco, a elevaç,iio do capital primitivo e a rlo pnrecet• que sej1t mantido o veto do
prorogação tlo prazo da concessão.
Prefeito.
Essas disposições nüo só ofi'endem as reguSala tla.s Commissõos, em JS de maio de
lias que a t:tl respeito d<1o aos accionistas as 189i . - Benedicto Leite, relator.- Ji',mwndo
!eis federaes, como tambem extendem tt es- Lobo,- .Tosd Joaquim de Sou;;ct,
phera d:t competencia do Pro feito, dantlo-llle
attribuiçües de que niio cog-itou a loi n.85,do
N. co -de 1807
20 do setembro do 1892 e t:1zendo no. peswa
delle delegação de potlercs de qne o Conselho
se julga de posso.
Foi presento á Commissiio tlo Finanças o
Realmente,admittida,mesmo por hypothcse, projecto n. a, de 1807, no qual so dispõe que
a competencia do Conselho ~lunicipal para o Poder Executivo contrataró. com algum arfazer a concessão de que se trata, ni\o podia ti>ta nacional a cxo"Uçiio de um bu;;to em
elle, usando tlossa competencia, dar Dovus at- bronze, representando a eiTigie do fallccido
tribuições ao Prefeito e muito menos dele- Almirante Joaquim Marques Lisboa e a rcgar-lho as suas.
proàucçiio lithogl'aphica ou photographiea da
Sim, si o Conselho pudesse, como Julga, au· ciTigie do mesmo Almirante.
to1•izar a creação do Banco, tletm•minar o raA Commissão, entendendo Qlle o projecto
spectivo capital e o prazo de duração, não tem em vis!.:~ prest:tr uma merecida homenapoderia mesmo assim delegnr essa cornpeten- gem ó. memoria do benemerito servidor tla
cia, conferindo ao Prefeito poderes p:~ra ap- patria, cuja vida. foi um continuado exemplo
provar a elevação do capital e a prorogaçiio de abnogaçilo o p·ttriotismo, 6 de opinião quo
do prazo, feitas pelos accionistas.
o projecto rleve set• approvado pelo Senado,
Tudo isso não EÓ decorre d11 limitaçiio de sendo su bmettido á 2' discusf:ão nos tet•mos
attribuições que se encontram na lei organica em que foi l'cdigitlo.
do Dtstricto Federal, com relação a co.da uma Sala. das Commissõcs, em 21 de julho de
de suas autot•idades, como e;;tó. positivamente 1807.A. O. Gomes rle Castto, -Feliciano
previsto nessa mesma lei.
Penna,
relatnr.-Lcile
e Oiticica.- Severino
E' o que se vê no seu art. 15 § 12, o bem Vieim,-Lcopoldo de Bulhües.
assim no art. 16. Na primeira dessas dispo·
sicões sómente se dó. ao Conselho compctencia
para conferh• ao Prefeito- att1·ilmiç!ies csORDEM DO DIA

pcciaes pam casos urgentes c ilup1·evistos na
auscncia do Consetlto,
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Outras attribuições, por conseguinte, não
póde o Conselho conferir ao Executivo Municipal; o, certamente, aq uelltt que é objecto
da censura nfío estó. nessa hypotltese, niio se
refere a um caso imprevisto e urgente que,
pela sua pt•opria natureza, não po.;sa n.gunrdm• a reunião do Conselho e deva seJ'liquidado em sua ausencia. A outra d1sposiçiio
referente especial~~nte ~ tleleg~çiio de poderes, ó tão postltva, tuo tcrmmante, que
dispenstt qualquer commentario ; IJasttt citai-a - Em nenhuma ci1·cwnstancin e pam

Continua em tliscussiio o requerimento olferecitlo nn. sosslio nntel'iol' pelo sr. Vicente Machado, pod indo q uo o Governo informe com
que autol'izaçiio e [IILrn. quo fim so poom em
pé de guerra dous biLt<Llhüos da guartla nacion~l tio. Capital da Baltia, e quaos as pJ•ovidoncws approvadas pelo olllcio do Ministerio
da Justiça diJ IOdo coprentc, dirigido ao commandante superior inte1·ino tia mesmo. comarca.

Eis alli; a propria lei ot:gn.nica do Dis·
tricto Fedem! não oscapou a exut·bitanein
do acto tio Consollto.
Além de tudo isso, a rcBolut;iio determina
como um tios Jlns tio Banco fuzer emr1rostimos

ll!i 11 hontom, pcd indo a pail~ vra so Ul'O o !'equerJmontu do nobt•o Son!Ldül' pelo Ptu•aná.
O requerimento tlivitlc-.,e cm duas pnrtcs :
na primeira pm•gutlt:~ o nobro Senador com
que autoriza~'iio mandou o Govoruo aquat·.

ncnltum fim poderá o Conselho con(air suas
p1'C1'ogatiu"s a qualqHcl' pessoa, e.<tl'anha ou
O Sa·. Scvcr·iuo Vicit·n diz que
ntio ao Jllll1licipio. (Art.. IG.)
vem dosobrigtLJ'·SO do comp!'omis;o quonssu-

"~

.,

lo
I.'

SESSÃO EU

22

DE JUj,no DE

1897

143

te! ar uatnlbões da guarda nacional do Estado se tomt\ cm necessidade ue unr o serviç•o de
da Bahia; na segunda parte perg-unt:L quaes guarnição.
os netos praticados pelo commanrln11to supe- E' o caso <lo 5" bata!lliio de infantaJ·ia da
rior interino doôsa guarda da Capital daqucl lo Cn.pital do Est1vlo du. Balli<t.
lista disposição legal não col!lde absoluEstado.
O orador diz que vae expOl' os factos ta!Ocnte eo!'l o. dispositivo constitucional
como olles realmente siio e dcssrt exposi\1ilo ac1ma referido, porque o serviço é prestado,
resultará a im procedencia das accusações c sem mobilização, no município de parada
censuras feitas pelo illustre Sena1lor para· daquclle corpo.
Logo, nüo procedem nesta parte as al'g"Ui·
naense.
Rela ta que j:í. por occasião dos tristes <le- çües do illustt•e Senador.
sastres que enl utnram a Repubilca, occol'- Accresco que não partiu de iniciativa do
ridos, nos primeiros dias do marco deste anno, Governo a ordem de aquartelamento que só
nos ser•tões do seu Estndo, dous batalhões da ~o i dada pelo mesmo Governo que, attendendo
guarda nacional da Capital, o 5" de inlltntnria <1. nccc>sidade do serviço, acceitou o otreree o 2" de artilharia de posição, olferrceram os Clmento espontuneo e patrioticamente feito
seus serviços pnrn lhzorcm o tlestncamcnto pelos devotados cidadãos que constituem
da g-uarnição da cidade, na ausencia dalorça aquelle corr:o.
do linha. O Governo agradeceu declarando Quanto á 2• parte do requerimento, pócle
poder ainda entiio dispemnr o olferecimcntn, estar tranquillo o nobre Senador.
Mas depois disso os coJ·pos de linha tiveO digno commandante superior interino
ram de tomar parte na! operHções mil i tares da Capital da Bahia, secundado por discontra os bandidos de Canudos; o sct·viço da. ti netos e briosos officiaes tomados de zelo ciguarnição passou a ser feito peln policia rio vi"o e dese,iando prepara!' nas diversas caEstado. Occorre, porém, que ultim.m.cllte mada; sociaes cidadãos capazee de, em motem sido preciso fazer• seguir essa tbrça pora mento dado, servirem i1 Ropublica, e trabl·
reforçar a praça do Monte Santo, que ó a !Jase llmntlo ainda mais por mlvar àe descredito n
ilhti tuição dn gua1'11a nacional, fez etrectiva
das operaçõe~ .. _
. .
Nestas cond1çoes e na defi01encta do força a organizaçt1o daquelles corpos, levando a.
parn dar a guarnição da Cu.pital, aquclles poJ•suasão e o incentivo aos guardas que os
deus batalhões mui p~ttrioticamente otrere- compõem, que.so reunom da melhor vontade
cern.m os seus serviços e o Governo, accei· e comparocom aos exorcicios nos termos das
tando·os em vista da contingencia do mo· leis vigentes.
Estes resultados communicados ao Gomento, limitou essa acceítação a um unico
o 5" de infantaria, que m:l.lldou aquartelm•. verno m~receram, como um<t expressão de
O honrado Senador penst\ que o Governo !ou vor, a approvação do Sr. Ministro da
ex-vi elo n. 20 do art. 34 da Constituição, Justiça.
nem isso podia faz~r ~e~ decreto _legislativo.
E' esta a npprovaçíio dada ao a viso a que
Esta interpretaçao c !orçada, d1z. o orador. se refere o requerimento.
O que e rla priv~:~tivt:l compctencl:t do Con·
O orador, julganclo assim demonstrada a
gre~so «é mobilisar e utilizar u. guarda nasem
razão do r•equorimento, faz diver~as coo·
cional» o que quer• dizer: I" que ella em caso
al,.um póde ser mobilizada si não para ser siderações, defendendo o governado!' do Esutilizada pnr:t prestar ser•viços ; 2", que tado da Bahia de censuras feitas em sessüo
quando, para utilizai-a, for preciso mobili· anterior pelo Sr. Ramiro Bai'cellos.
zal·a só o Congr•esso póde fazei-o.
O que desse dispositivo não se póde de- O Sr. RtunJr.o Dnrcellos vem
duzir ó que o Go.v.erno em cas? de necessidade constrangido á tribuna, porque ó a ter·
não possa utilizar o serviço tle um ou coira vez que vô voltar a sua individualidade
outro corpo nos Jogares de r,uos respectivas á cogi tnçíiQ do illustre Senador pela Ba.·
hia, que parece querer demonstrai' ao Se·
paradas.
Essa intcrprct·l~iio está nté autoJ•izaua pela nado que são razos os chinellos do orador, o
lei n. 431, de dezembro 1lo anno passado, quo elevatlos os saltos dos tamancos, om que se
ó remissa ao decreto do Govorno Provisorio, o co!locam aquellcs, que toem a honra de sus·
qual, no seu art. 27 pl'~c~itúa- « ~icam om tentar o principio da autoridade.
vi"'or tou:ts ns d1sposu;ot s da let 602 do A nota sntyrica do illustre Senador polia
!850 O l'OSpCCLiVO rognlamento qnu liÜO pas~nr deBpercobida, porque o orador n<io
tenham sido exprcsm!llcnte revogados por tem a pretcnçiio do ~nber fazer parr•s do bo·
tns, nem mesmo chinellos bttmtos ; mas tam·
c,to decreto»·
Ora. pelo art. 87 da citml<tlci n. 602, esli1 bom tem outra pretençliiJ : ó quo, assim
provisto CJUO um dos casos em que a g-unrllu. como não sabe Jilzcr bolas do alt<t JJJontaria,
nacional póLio SOl' mandada aqunrtol<tr é o que nilo S[l.bo tambom engraxai-as.
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Assim flcn pArf'uitamente elbpr.nsado elo Pll·
trnr neste scrvil;o de H1JlitlnrJa, que J'oi :1 Pn·~.idento, í'SLawltJ a lHJI'..t. !Jastant~e tHlenninm;:cm mais interesg_unto do dü:curso do nu- iad:t o CitllÇltlla a atten,iio tlo ::>cnn.<\0, siut,rl
ter dcl L<JIUJll' parte JJPSLtt tlia·:us•;io, ]lOt' ter
Lre Senn.rlor pcl.t Balim.
O Rio Grautle do Sul, it ült11 rlc ho:::eJF, rlo ltiJIIllL mais fatigar a attençüo <ln~ mc·m
mandou pnm o Scnaclo o or:1dor, que procnr~. ili nstres <'Ollc~!:LS, eston pol·ém certo cl•l quo
osl'orçnr.se por cumprir o 'eu dever; entre- c! los me r.lesculp:lrf.o,:\tt.endemlo a importun·
tanto, nfi.o havi:t necessidade de ohl-i;~alo a ci:L do HSS!UT•]li.O,
Trnho feit•) todo o csfor~o possível para uüo
exercer qualqurr cr·itica relutivamentn acos
actos ela administração, trazendo p:tra si csw Lomnr parto em rliscu,sües que julgo inconimpedimento:- não riltende r1o a,sumpto, e, renientcs, m.~s dcanto do accusações lov.<n·
sapateiro, nüo dovc mettcr·,e a tocar l':lbr.ciJr>. tn.d:L' Jl'Sto rcc':ut.o contra pe~so:ls qne niio as
O orador f'<tz aindr~ con-ider;t~.ões soure n merccc·m, son oiJr·igutlo rt romper esse siposição daquell.:s quo, discutindo os actos dt1 lencio.
Est1t rliscu~s-:ío foi provoc::tcla, pelo requerindministraçüo, ficam sujeitos a reprimr·ndas,
terminan·lo o seu exordio com a dcclara~.ttO mento cm uiscuso~.o.
Nc;so reqncrimcuto, Sr. Presidente, o sou
do que flcarit nos ,[nnacs esta rc;post!1 ti. mo·
taphora ele aa.pntnria:- niio mbe J'aZP.l' nem ~!ÜOJ' qualilicrt do inconstitucional o u.cto do
nm par de chinellos ; mas tam bem ulio mbe Governo mandando aquartelar para o serviço
nlguns ull.alhõcs ela gtt1!'dl1 rmcional do Esengraxar botas.
Responde 110 simi/c ~slabelecido pelo nol.Jre tado ua Bahia, quaudo esse acto cstti, inteiraSenador pela Bnhia entre o govm•wtrlo:• t!nst.o monto just.iflcado na propria Constituiç;lo.
An Congresso compete fix:~r Jtnnun.lmento
estado o o presidente do !tio Grande do Sui,
1\s ftm;as do tcJ•t·a c ma,r (art. S4, § 17), lco contesta·o.
O or11dor lembra os termos do sua consm•a t::hlar sobr·e a scw OJ·ganizaçiio (§IS 110 111 os mo
anterior ao governador da ll:Lhia por· ter tic- m·ti:;o) c· fin:tlmente JIIObJJiz,<r o utilizar tt
cl!1rado tncompatibiliz<Ldo p:l.!'a camlirlnto it gu:u·d" nacinnal ou milícia cívico, nos casos
Presidencia tht l~epuulica um <los mais dis· provisto> ]Ha Constituiçiio c§ :2<1).
tinctos cidarliios do paiz, e lembra que in·
Om, mobili~ar urna f.Jrç:t e fltzel-a pa'S:tr do
r.lagon da solithriedil.Jlo, q uo tin h11 o nob1·~ cst11do de paz p:~r:t o de gJIC!'ra, ó tirul-a lh
Senador pela B:dliu com tal declaraçiio, nfio rcservn. em quo se acl\a fazcl-:t marchal' Jllii'J1 ·
tendo obtido resposta algurna de S. Ex. ;quo o.; c:tmpos do l.rataltm, reunindo-:1, enfio Iili
vei11 agol'a, depois de terminado o ineidr·uto, isso, 81•. Prc.;itlentc, o que [ez o GovcJ·no em
dizer que h:t rnt.ila gonto que nüo vê a tm vo rel;~\~ilo á gn:~.rdr.. naciOllí .l díl, Bahi~t, pois o
nos proprics olhos,o vê o argueiro nos outros chc[:l do l'orlcr Executivo npen:ts m:tn<'ou
e isso porquo o orador nii.o viu o si11tile ttt !c· rtq narlel:ll' :ligutJS batalhõc.> r_lcRs:~ l'ol'('a pn.l'lt
gado.
'ubstJtUir cm caso de necc·ssidatlo 11 trop1t do
Explicando o alcance que poderiam ter as linha o a pnlici:t, quc seguir11111 pana c·ampttlavr1tS uttriuuidas no Pl'eiJirleutc do Riu pa.uhu no interior t\nquulle E:st:tJlo, e o fez
Grande do Sul, mo,tra o orador rp1e om Jl:L'I:t uasc·,do na. propriu. Constitui1:~.<1, art. 48:
o.fl'octum taes palavras a autoridade do P1·e· <<Compete p1·i V<lti vamcn te uo P t·o:;idente da
sidente do. Republica, e ('rotest:t coutm 1t Ro publica, § 4", admiuistt•a.r o exercito o a
pretençüo rlo ne:,:u.1·-se o direito do eritic:J. tios n.t•mat1!1 edist.ribuir ns res1iectivas for-çM, conactos do Governo aos homens poli ticos, que forme as leis fcderaes e n.s ncce;siu:tdo8 rlo
occupam posições elevadas.
governo nacional.»
Tratantlo do requerimento em discu;são, o Ora, estando Ol'g'!.LHizadit n. gui1J't111 nacional
oradot• tim as iliações, que lho p;tl'ecom lu· por ~cto rlcs•.e COilifl'OSso,_ ao. Govoruo ó pm·gicas, da rloutt•iua ;1erigosi~sima, que ~e qum· llll tt.ulo P01' esse artigo rltsteJl!Uir css:t liwça
estabelecet• o. respeito lllt uwi.Jitizaçüo tht cotno ju_lgar convonil•nte o opporLuno, pur
guard11nacional. Nega ao Governo o dil'ei to rtuaJtt.o c el!u. 11 roserv:1 do oxei·cito m•o:ldiL e
do decretat· essa moiJJiiza~,ão, q uo só podo sol' ot•g;tn.izud;~, tlc cuJtli.Jrmidauo com a Pl'l.l[ll'ia
autori~ad11 pelo Cong1•esso, e isso uJe>lllO nos CuustJI. UI <,,au.
casos unicos previstns pela Constitui~ão.
,\Jubili~:tt• u g"UILJ'cl:~ u:wional ó p<'rJ' <IIli acl.iA lei rJuiz re~gu·.trdllt' a guarda n:dorral vlt1.:uJ.u todtt a sua l'twçn., r1uo ó a ro~orvn. fi.)
tle ser instrumeuto do Governo 0111 lutas exerci to o i~St) só pl1do SUl' .e\ocutado lllüd ian to
}l J!iticns ; si o ;wtuul govm·no pr·acis:J. agora illlt.ol'i~aç~;i.q do Ccmgrusso, IJJ:~s tlJIUal·tnl:tl'
do concurso tll'SS tlllilici:t no Jl,ta•lu da Bn.lua, <!ou; ou trcs do .suus l.mta!IHjt;.,, c111 UIJI Es·
vou ha pelos meiOS lo.~ncs p ,I( i1· ao Cou g'l'eoso t.arlu i'am Sll]']ll'it• a fidl:~ tl:t tt• .. p:t do linl!:t,
n. aut.ot•izn~üo legal; oot•a.r{OJ' que u:io de~i',ÍJL f(\10 >'0 IH!IHI. ülll SCI'Vi<,:O Jio G:iiO[llllliJa, Ó 11111
rlifllcultar a su:~ ar·ção para dubollur os iui· acto pm·urnento Jltllllinistmtivo u port:t11tn riJt
migus d<~ RopuulicJt nos so1·tüo.~ ll1t Balda, at~,~ada tlo j lu\'Ct'IW, esle u:io uLiliíWU u. g-uurdt~
llar-llw-lm o ~t•u vu!.o.
llttci11JHL11lnt't~ u ~l·.rviç~u ,:o gltel'l'\', 1 u uito !JU ..
1
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0 Sa. ALm:roA BARR!ll'O-Si a força, U>ÍO
tomasse a. ciclado. cortamento olle seri:L
p:tssa•lo pelas armas, como foram o Barão du
Se1·rn Azul, o Sr. Mour:. c tantos outros.
Soltos os pl'isioneiros, pergunto ao nobre
Senador. ~o queda que o Sr. Theophilo se
colloc:~sse do seu lado para defender o Governo que o lmvi"· mettido em uma enxovia
o <loc:r~t:tdo o seu assa~sinato 'I E demais,
mesmo qno, assim quizesse proceder, collocando·se ao lado elo ~eu pcr•segui<lor, nãomaJs
o encontraria em Cmity!Ja, de onde S. Ex.
!Javitt se rctirarlo apressadamente, logo que
tevo conhecimento da tornada ele Paranaguá
pelos revoltosos.
Conheço o Sr. Theo;.hilo e posso garantil'
ao Senado que elle é um homem importante
no Estado do Paraná.
0 Sn. VICENTE !lfACIIADO- Tão importante
que foi governador.
0 Sn. ALMEII!A BARRETO- Foi governador
depois que entrou em Curityba com as forças
revoltosas, o onde não havia mais governo.
No meu entender acho que elle procedeu
muito bem; livrado di1 morte, foi servir a.
quem o libertou.
liare~.
0 SR. VICENTE MACHADO- V. EX. dit-me
Esta e 11 VCl'dade que OS representantes do
licença
para um aparte, apezar de não querer
Parana n:io poderão negar, pois perfeitainterrompei-o~
mf'nte r.<mltt;c.:m aquelles factos arbitrarias e
indignos pr:ttir:ados :i. sn.nha de uma dictadura
0 S!t. ALMEIDA BARRETO-Pois níio.
milit<~r . qne tudo fez sem dar a menor satisO Sn. Vrc~NTE l\IACIIADO- O Sr. coronel
far;ão n. e~t.e Congresso.
Tlleopllilo Soares Gomes. om e>criptos que
Nosr;a ÓJIOca. l'oi mobilizada (l utiJlzada a fez no Rio da Prata. declarou que Unha conguarL!a n:~cional de rn ui tos Estados, sem a corrino para a sublevaç:lo da guarda nacompct<mta n.morizaçiio do Congresso e en- cional antes da entrada rios rebeldes; tomou
tretn.nto ningllem ousou requerer informa- at.e isto por um titulo de gloria. E' o que
ções, n<·m perguntar, mesmo desta tribuntt, a consta da historia publicada pelo Sr. coronel
quem a~~im Jll'Ocotl.i:J., pnrquo o tb.zia, entre- Jacques Ourique.
tanto que hojo por um:t simples medida do
· O St<. AL1IEIDA B.\RltETO -Isto niio est;'t
prccaur;:1o se tiLZ um cavallho úo batalha.
bem
liqu'1dado; O que é certo e publiCO e QUe
Não e o::ac~.o, Sr. Presidente, que tenha
muitos
cidac!ãos qualificados foram presos e
siilo nomcarh1 commandante superiur rla
g-uarrb nadon:tl <lo Pamná, o Sr. Theophilo :tssassinnLlos. nüo só no kilomotro G5, corno ·
Soares Oome~. eomo di?. o sr. Sonnclor pelo na~ cercanias dnquell:L capital, sendo enviados
Pi1l'a.m1 cm mu t·oquorimont.o, o sim pa.l'a rio um a um pi1J';~ serem ruzila<los. Ora, o
comm:tn<l:tr unm br•iga!la dllquelle E~taclo. sr•. Theophilo. que Jbi posto em liborlloilo pela
O Sr. Tiloopltilo So[lres Gomes, S1·. Pre~i for~a rebelde, natumlmente havia ele conlion t.e. por• or: lom <lo Govornatlm• do Estudo do cot'J'or com o fCU auxilio para que esta venParan:i ach:n .t-so preso, com muitos onl.ros cesse.
companheiros. 1111 cadoi:t ele Pnranaguá, e 0 Sn. ALJJER1'0 GONÇAT,vgs dit um aparte.
co/llo todos <·ste>, · condomrmdo i• morte ...
O S1t. AI,MEIDA B.umm•ro-V. Ex. não tem
quo n;o clar :1partes, pm·quo n~.o ó um dos
O Slt. Ar.BE:rt-rn CioNç:M,vEs-Porqne?
0 SI\. ALW:ID.\ B.\J~I:ETO- ... sendo mila· a;;sltssinos ( riso),nem aqui o seu comjlilnheiro
grosam Jiltn R dvos por um11 !'orça da nrmacta elo reprcso1Har;ão.
O i-:1:. Af,JJER1'll GoNç.\r,n:s-Gt•aç·asa Deus,
rtwolta•:il, qun UC6SC dia. :tracou tt cillndo tlo
P;uan:E;u:: .• r:·H:tn d1.;se o nohro ~ona<lor ... V. Ex. lit~-me justiça.
O Si:.. V:ct~r\1'1·: ~L\Cii.\DI>-l\11 niT.o rlisso isto;
0 Slt. ArmJ:IDA BA!tltKI'O -Faço ,in:;~iça a
n rpw ti ls~e {Pi quo e~;~~~. J'Ol'l;n. \'ui o lilJCl'ta.l~o, amlms, JlOI'LjUO conltc<;u-os llosdn menino o soi
purquo e:;t:tv:> Jl!'esu. M:~" nii.o cst:w:L con- quu não silo san:.:uinurios; soi di~to pol'f[Uc
demn:ulu i<, nwdo.
sorvi no Pamnú. muitos tumo~.
<lin, mc,mn f:1ze!-o, npenl\s ortl.enou o seu
ttquJ.rl;d:tmcl! lo parn., cm occasião oppoPtuna,
si for nccc~sa:•io, empregai-a no sr.rviço que
1\t~in t• t:·op:t <lo linha o a. propria pol1cin. 110
Estado. Cl\ia forç:t tn.muom tem mlrclm•lo
pa1'rt <t c·tm p:w lw..
Creio, port:tnt.o, Sr. Presidente, que nnda
mais preeiso :1rltl.uzir para mostr·ar a impt•or.edenciu. r.losse argnrnonto; tlcanrlo darn q11o
o Governo procorteu correcl;amente c de uecardo com '' r.~onstituiP;io.
Poço n;::om p:·J'miss~:o a V. J~x. prtrll trat[lr
de urn onil'O assnrnpto importante, relativo
:1 nomP!l(~ii.o 1le oHldue~l para a gua.rdo. r1rt·
cionnl do Par·:tn;i. c para apresentar um requer•im••nr.r• ,.,,hre os tris:es acontecimentos
do kilomotro 05, do funestas recordar;ües e
que tanto r·ebili:mram o uivei moral de nossa
ci vilizar;iio.
DesPjo tio urna vez pnra sempr.3 liquidar
e5so n.s;umpto. porq uanlo estou convencido de
que nenhnm;,. rosponsubilidade cabe aos honrn.dos co!Jegns, que team a'sento nest11 Casa.
de tal carnolieina, como se tem dito, o sim que
toda ell:1 cabn exclusi vamrmte ao commandante da guarniçii.o do Paraná e seus auxi-
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----------·-----------------------------------Foi nomeado commandanto rla segunda bri- ulém do pczarom bastunto ao Tbcsouro,

gada de inlhnt>•.ria, em sn bstituiçilo do sogro empregavam-se exclusivamente em pl'nmo·
ver disturbios e vigiar• nussas famílias, est.en·
do autor do reque!'imPnto.
0 SR, VICE!\l'E MACHADO-E' exacto; meu donno-se esso mei'o de corrupr,-ílo desde os
sogro é que foi llemittido; aliús, nílo perdeu emp1•egados e creailos, até nossos propt•ios
pa1•entes l
por isto muita ~oum.
Eu fui victima e testemunha de muitos
0 SR. ALME'OA BARRETO- E' isto mesmo, factos ilesan. ordem.
V. Ex. est11va m11is gamntido nnqueHe tempo O Sr. Vice-Prusidento du Republica, que
e agora aguenie·se com as consequencias. O neste momcnt,<J presido o Senatlo, queixou-se ·
Sr. major Linhares é um homem impor- ha poucos rl ia!\ de estar sendo acompanhado
tante; eu o conheço ..•
por um secrct:t por S. Ex. mesmo empreg•1rlo
0 SR. V!CllN'nll MACHADO- V. Ex. dê li- nesse in:.:rat.o o!Ticio, pois por pouco se queixa,
cença par11 este aparte que é até um subsidio porquruli.o eu, sendo Senador o marer.hal
para o seu dis(·urso: O Sr. major Joaquim do exercito, por muito i.empo, naquella.
Bernabé de L· nhares Ã ncss11 list11 o unico época de;graçada, andei vigiado, nílo por um,
mas por um:t <ltvia, de espiões que me acnmlegalista nomeado.
p11nha
vam todos os passos a toilas as horas
O· SR. AJ,MJl!!lA BAr.RETO -Já se vê que a
do
dia
e por toda a p11rtc.
gente de V. Ex. deve estar satisfeita com
E
com
magna. conlesso que, ainda hoje me
esta nomeaçílo.
queixo
do
Senado que approvou todos aquelO honrado Senador fullou tambcm sobre
les
actos,
sem
que eu me tivesse envolvido
um coronel commanrlantc da segund11 brigada
de cavallaria. Possso afllmar ao Senado que naquel(as occurrcncias que o Governo classi·
esso Sr. Amn.zNJi1S de Araujo Marcondes c ficou do se<li\·íto, sendo s<tbido que tullo
um official de eavallari11 tü.o distincto como :1quillo niio pa:>sou de um~t comedia inven·
qualquer dos meus companheiros do ex- tada pelos amigos do Marechal Floriano.
( Contestaçües.)
ercito.
Conl1ece a su:t arte, monta muito bem, es- Fizeram-me sahir dnf(ui escoltado por sol·
tando portanto em condições de commaudar <lados o alferes, que fazendo a chamad11 <los
perfeitamente um11 brigada r\e cavallaria, presos limitavam-se a <li~er: José de Almdila
pr~r11 cujo posto foi nomeado, semlo, portanto, Barreto-sem <leclararcm o meu posto, o oue
é um acto de ínsubordinaçtio inqualificavel.
digno de applauso 11 escolha do seu nome.
Em todos os Estados, mesmo no Rio Grnnde Nessa. occasilío ninguem disse um::~ palavra
do Sul, nílo se encontra em um regimento de no Senado, a níto ser o illustre Sr. Amaro
cavallaria um ofllci11l que so lhe :wantage em C:wulc:mti, cuJo merecimento, tlevo dizer,
habiliiações, sendo alem disso de um compor- não preciso eleval', porque ninguem mais uo
tamento exemplm·.
que elle, honrou a tribuna desta ca'a, res·
Como comm"rcianto comprou um vapor o peitundo sempre o govemo constituído.
por muito tempo 1mvegou o rio I:.:nassu, pro0 SR.. J\L~ll~IDA PERNAMBUCO- Nin"UOm
st:mdo ao seu Est:1do irnpo1·tautes serviços.
Era tambem um dos designatlos para mor- mais do que elle a.poiou o Geuor<tl Florluno.
l'er.
0 SP.. AL)!EIDA BARRETo-Mas foi o unico
0 SR. VIC~NT!l MACHADO-A bnrdo de Ulll que me delimdou e a meus cnmpanllniro;;,
destes navios foi degolado um octogena- quando f'omos presos e escoltados por praças
de pre.t.
rio.
NiLo me em passivei andaJ• e1n um bond,
0 Stt. ALMEIDA BA!WICT0-0S documentos
porque
estav11 sempre vigiado por muitos seque tenho suo estes quo estou lenrlo. Essas
nomeações, na minha opinião, honram ao cretas e pOl' 4, 5 o 6 praças do batalhilo Tim·
Governo que as fez ; não hn. mais revolto- dentes, que entl'Ctanto me prest11vam um
sos desde que o Congresso <lecretou amnistia grande serviço, pois em tal companhia tinha
garantirln, pelo menos, a vida o quo jó. nílo
geral.
ertt
pouco naquella época 1le tristezas.
Os revoltosos de lO de ab1•i1, n.ssim quali·
flc~trlos pelo Governo !lo 1\!arechal l~loriano,
Nem v. Ex., nem mesmo os mrm,; r.ollc":lS
eram simplesmente homens quo pediam o <lo ontílo. JIOdem hoje aecusar o Governo
cumprimento do. lei vilipond í:ula por um al!tual pt!lO u~o o abuso tle secretus, dm:;t·n.Governo tlcspol ico o que pam itnpO!'·Se nlío çntlamente eSS'l moio de vida hoje, cm m1nha
permittia, até o proprio ~occgo da fhmilia, Patria .. é l)Htito ,abraçado; o quÓ .Poré1u Jltl:,so
espalhando por toda parto a violcncia, o pa· g'aJ·ant1r :t V. 11:x. rJ ao Son:ulo o quo o G11·
nico o o tcrro1·!
V0!'11o tlo Dr. Prw\cnt.o de Mol'Ues t'l inea.pa.z
Para i8SO arrnn,iou-sc um:t legifi.o llo cs- do !hzo,·-lhcs mal si ni'Lo so iuvol V~>J'em em
piüos e creuram-so batalhões patrioticos que, ai't•uur,::ts, pois só é vigia<lo quom caus:tr sus-
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O SR. PltESIDENTE - O honrado Senador
apresentará seu requerimento opportuna·
mente. Está se discutindo outro •.•
0 Sn. Ar,~IElDA BARRETO- Mas no fim do
meu discm•so passo a ap1•esentar esse requerimento.
0 SR. PRESIDENTE - Depois . de votado O
outro, será attendido o seu. .
0 SR. AL~IEIDA BARR!lTO-Aprosental·O·hei
depois. Estou prevoninrlo ao Senado, porque,
e Regimento diz que si vem a tribuna para
apresentar requerimento deve·se declarar
isto opportunamente.
Vou tratar agora. Sr. Presidente, do que
mo t1·ouxe propriamente a tribuna. Foram
dois telegrammas que li hoje na Ga;eta de
Noticias e O Pai:: sobre meu Estado cm que
se mandava dizer que esse havia sido no·
meado aqui pelo Partido Republicano Federa~
seu delegado nesta capital.
Como V. Ex. e o Senado devem ter lido,
logo que tive conhecimento desse telogranima,
apressei-me em contestai-o declarando não
ser elle verdadeiro, porquanto jámais tive a
honra de pertencer a este partido, mas que
acceitaria de bom grado qualquer incumben·
cia que me fosse conferida pelos meus correligionarios com o fim de apoiar o governo do
Dr. Prudente de Moraes.
Não podia de modo algum, Sr. Presidente,
pertencer a esse partido por muitas 1•azües
de ordem politica, e aproveito a opportuni·
dado de me achar• nest[l, tribuna para rcpelil·O; pertenço ao Partido Autonomista, no
meu Estado, e nesta Capital, ao Democ1•ata,
rigindo-se ao Sr, Vicente Machado).
que arvo1•a a minha bandeira.
N:lo podia S<Jr mais franco e mais correcto
0 S!t, VICENTI~ MACHADO-Não !bi o Sr. CO·
ronel Thoophilo Soares que me fez retirar do o meu pr•ocedimento.
Sr. Presidente, fazendo publica a declaraParaná, foi um general do exercito.
ção de que apoiava o governo do Dr. Pru0 Sn. AL~IEIDA BARRETO-O Sr. General dente de Moraes e que positivamente não
Pego Junior, perante o conselho de guerra a pertencia ao Partido Republicano Federal;·
que respondeu, provou exh uberantemente que que tinha como representnn~o nesta Casa ·ós
estava nas mesmas condições que o Governa- Drs. Alvaro M:tchado, Abdon Milanez, e endor do Paraná, sem forças pflra bater-se, tretanto esses colle::;as no Estado, pelo orgão
pediu-as ao Marechal Floriano, que as negou. de seu partido declararam a principio que
E' pol' isso, Sr. Presidente, que vou sub· acompanhavam o general Glicerio e dias de·
mettor it con~ido1•ação do Sena.do um req ue- pois que applaudiam o governo do Dr. Pruri monto pedindo que nos seja onviado es~e <lente do Moraes: níio pórle h11ver maior con·
trad icção.
processo.
Desej;<va sabor, portnn~o. qual a posição
Não peço copia do processo como co~tum:t
fazer-se, porque t.endo tallado hontem com o <1 o mens collegas do J•epresen tnção nest<t e na
Sr•. MinistJ•o d(l. Gum·m a csôe respoito fu. ontra CliSII do P3r!a.mento.
0 SI~. ADDON MILANEZ E OUTROS dão upnr·
por• ello informado de quo era impossi voi
t!rar-so copia de um proces~o tão volurno,ol tl'S.
motivo po1·quo vou n,pre,lJUtl1r um roq ueri.
0 SR, AI,ME!llA BARRETO - Diz a Uniria
mento petliurlo no Governo a reme,;s:t do orgiio do p;wtido rio VV. EExs. no dia 29 de
respectivo original que lho sorú. devolvido om junho deste anuo o sei!;uinto:
tempo para ser <lopois al'eliivaúo.
«0:> ultimas acontecimentos tia Camara não
F:1rei pol'tanto um requerimento ncs ~e seu- desloc:Lrum nossa anterior attitude no soio
tido.
no nosso partido.

peitas a policia por procedimento menos correcto.
Apoio o Governo po1• vêr nelle, pelo menos,
tres ministros ~uo eu conheço de muitos nn·
nos, o da Guerra., do Exterior e rlo Interior.
O do Interior é conhecido por todos nós: honrou, como jil disse, esta tribuna, pugnando
por todos os inte1•esses rla no;sa Patria ; não
dá motivos a menor accusação.
Sr. Presidente, a vista do exposto estou
plen~.mento convencido que o nobre Senador
pelo Paraná ficari satisfeito com es>as nomenções para a Guarrla Nacional do seu
Estado, e nada mais direi sobre o assumpto,
nem mesmo 1•esponderei ao topico do seu
discurso, em que diz que a esquadra sob o
mando do almü•ante Mello, dera. tremendo
combate as forças Iegaes de Parannguá,
sendo alli sacrificadas numerosas vidas ! E
não o faço, porque está no domínio publico
quo essas vidas desappareceram depois da
ritirada dos revoltosos. isto é, depois do reposto o governo de S. Ex. haja vista a hecatombe do kilometro 65.
O SR. Ar,BERTO GONÇALVES d~t um aparte.
0 SR. ALMEIDA BARRETO - Estou narrando factos que se deram e que estão no
dominio publico, jit disse desta tribuna que
julgo V. Ex. e seu digno companheiro in·
cap::tzes de actos tão covardes e inf::tmes.
O Sn. AI,BERTO GoNÇ..,LVES- Ainda bem
que S. Ex. nos faz justiça, o nada mais
direi.
0 SR. FELICIANO PENNA dU. um aparte (di-
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Continuamos a tr·ibubr as nosRas hr·mcnn- Sr. Prudente do MO!':tos, porque o seu jornal
gcns de respeito e sineern. :trlhes:io ao erni- diz que está com o SI', Glicerio e v. Ex.
nente chefe rlo mesmo partido, Sr. gcne.rul np oi:1, os netos tio Dr. Prudente lle Moraes.
Francisco Glicorio o ii seus numerosos nmr· Cnrtas na mesa.
gos, cuopcr:tdoros e dol(m~ores esforçado~ rla
0 SR. ABDON MIÚNEz-Nos seus actos iJ:O•
obl'l\ immort:L! de 15 de novembro.
vornamentaes nalla lhe negarei, mas nego-lhe
Sor·ia umn. irnmcusn. fmqucza abamlonal-os, o meu voto nos seus actos politicas, por enten·
!1C:i8~ hom l':ttirlica. »
der que a sua polrtic:t não vn.o bem.
Não púde haver, Sr. Pr•esidento, dedrtl'.lÇ'ÍÍO
0 SR. AL~IEID,\ BARRETO-Entretanto fl.Cl!OU
nmi; lor·malllo allhesã.o ao ;(Onerai Gllcerro e que
tudo i:t perleitamente bem quando o :;eu
entretanto llias depois o mesmo or·gão do (l:tl'· protector
voiu ao Senn.rlo arrancat· Senadores
tido de SS. EExs. publicara o segurntc pum mettcl-os na enxuvia '/
m:mifesto:
0 Srt. RAMIRO BARCELLOS -V. Ex. não
•<Nós não regateamo~ o apoio constitucional que rlovomos ao venor·arrdo Sr. Dr-, Pru· rleve dizer isso.
drnt" lle ~!ornes, honrullo Presulento d:r, J,epu·
0 Srt. ALMEIDA BARRETO- Dii(O·O aqui e
blica, c ao seu p:ltriotico Governo. São ta~s em qu:tlquer parle. V. Ex. neg11 que houve
os serviços que S. Ex. ~seus nobres auxr· assassinatr's no Paraná e em Santa Catha•
lin.ros t(•rn prest:tdo ao p:uz e pn.rtrcul:J.!mcnte rim•? Neg": que bn marechaes Senn.rlores e
á este E~tallo, taes as delicadas :1ttençoes que Deputarlos que Jbram arrastados a enxovia,
tom deticnvolvido nas suas relações com o conduzidos pur praças de pret?
gov~rno do Estado, na trans:wt:1 e na, :l;Ct~al
O Sr:.. EsTr~vEs JuNIDR -V. Ex. noga que
administraç5.o, quo Jbrmn.ram pleno e _rndrs·
cutivelrliroilo ános;n. mais J"unrla e srneera c:thirn.m balas nas ruas dest11 cidade ?
grrttidão.
0 SR. ALMEIDA BAllRETO - 0 nobre Se·
Não acompn.nhrremos port:~nto os que sys· nadar está aindrt muito rouco; mas ou, feliz·
tcmaticamente attribuem :to patrwt!(:O Go· mente, nunea andei com os meus compn.uhei·
vemo Federal os llesastres das finanç•as, das ros peln.s ruas da cidade Jazendo at•ruuç!ts a
armas ou dn. politicn. no gravo momento liis- ponto de Jlcar rouco. (T?·ocam-se apm·tes.)
torico que o paiz :ttravessn.. Pn.ra nós. e muito
Que se laçam accusações ao Governo do
outm <L cau~a dos males que todus tleplom- meu pn.iz, quando elle errar, de accorrlo ;
mos, outros, os seus rcspOJbavcis. Ao con· mn.s razer accusações só por mero prazer de
trru·io accreditamus quo o patriotico Govcr·no levantar individuas sedentos de desordens,
Federal intervirá ú tempo de suJI"ocu.r no seu leva-me n. decln.rar :1 minha patria que a Reantro a lryrlra a.meç:tdor;;,. »
publicn. necessit:1, porém, pi•iucipn.lmente rle
0 Sr:. ABDON MrLANEz-ApOÍ;llllOS srímente patriotismo e socego publico.
os netos adminbtral.ivos, os politicas abso·
O Stt. RAMmo BAttCELLOS - Quem anrln.
latamente não.
·
tevan tando llesorllen~ ?
0 Sr:.. AT,)!E!DA BARnETo-Por n.qui se vê
0 SR. ESTEVES JUNIOR-Todos aquelles que
que ollc estít com Deus c com o Di:.Lbo.
se bn.teram contra a revolta mostraram muito
0 Sr:.. LEITI~ E Ül'l'!C!CA-QUem Ó Deus 8 patriotismo.
q uom e o Diabo 'I
0 SI:. ALMEIDA BARRETO- 0 Governo do
O Srt. ALl!ElllA B.u:r:"'l'O - Si o general Dr. Prudente de MOJ•aes quer ::"' lei o a Con·
Glieerio tivm· maioria e JiOrler vencer us elei· stiluiçíio •.
r;ües : SS. EExs. esli\rü,o com este, e si vencer
O SR. llAMIIW BAitcllLLOS - E q nem nã.o a
o Governo ..••
quer?
0 Sr.. AWEltTO GONÇALvgs-Então O Dr.
0 Stt. ALMEIDA BARllE'l'O - Li ha di<LS UIU
Pruriente Jilz oleiçilo?
facto nr1rr<tdo em um tolegr<>mma, o qual si
0 Sr:. ALMEIDA BAllRETO-Eu n.conselho a se desse no nosso paiz fn.rio,, talvez, com que
f(lln IIR fitr;:r., SI CJllOl' que D. Nar;ão Cfl.lllinhe o illu~tr·e Dr. Prudonte r]f) Mm•aes fosse
v:tiado nns prnçns publie:ts por sm· monar·
di r•oito.
chista.
O Sr:. Ar.nmr::ro GoNç.1r.vrc~- E' bom que
Eui;rct:mto, vejn. o Scnn.rlo o que so passn.
istu fiquo consignado.
na Ropu bl ic:t Fr•n.nccz:1, a que eu ch:tmo Re·
O Sr:. ABllnX Mrr.,\NE:z-E' necessario que pnblic1L da civili:iaçii.o.
V. l•;x. dcdaro si Dtz juucr;ilo com os nossns
O l.nlcgr·umma a. qur. me refiro ó rio Jornal
rlepuL:Lrlos.
rio IJonloJ.acio, de G de julho vigunto, o diz :
0 Sr:. Ar.wnDA Rlllltl<:'l'O-Eu hei uo lb.zcr
"O S1•. Jlelix i<anro oll"orcecu, hojo, nm
n qno nntnudtw. (Nisos.) V. Ex. deve vir
di<:L'l" si cslir, enlll o ~l'. Ulicot•iu urt eum u gramlo jantar uo Elysou, no priucipo o a

SESSÃO EM

22

DI~ JULHO DE

prince1.11 da Bulgai·ia, que vier:trn visitul-o.
Depois do jantar houve brillmute recepçiio. »
Ora, si este facto si dé,;se no Brazil o que
niío seria do honrado Sr. Dr. Prudente de
Moraes !
Si S. Ex. só quer governar com a lei c a
Constituição porque motivo o uccusarn ~
0 SR. RAMIRO BARCELT.os-Nós níio fazemos
accusuçõüs. V. Ex. e, ta fazendo allusões não
sei :~ quem.
0 Sr.. Ar,~miDA BARRETO- Acaso os nobres
Senadores ig-nomrn o que se tem pass<tdO
dumnte a udministra~íio tio Dr. Prudente de
Mnraes ~
Não fomm assalt:i.•los diversos jornacs sómente porque seus redactort•s eram monarchistas, quando podia-se ter mandado fechar
as respectivas typographias.
0 SR, RA~IIRO BARCELLOS- Mas pOI'que
não se fez isso ~ Níio sei como a policio. consentiu. Isso deu-se durante 11 pJ•opria administraçíio que V. Ex. está defendendo.
0 SR. AT,MEIDA BARRETO- E Deus nos
livre de que não fo,se nessa adrninisti·ação,
porque entíio estariamos perdidos. Haveria
muito derramamento de sangue.
0 SR. RAMIRO BAROicLLOS- Quem Siio OS
responsaveis 1
0 SR. ALMEIDA BART\ETO-Um dos responsaveis é V. Ex. me~mo que ainda ha p~>uco
esteve fazendo c•·nsm•a a um goveJ-mtdor
por causa da guarda nacional, q uan lo devi;t
p1•immramentc mformar-se. V. Ex. cr-nsura
o Governo por mandar aquartelai' dous batalhõe tle guardas nncionaes, quilndo, alhi.s,
elle está. para is,o habilitado.
0 SR. RAMIRO BARCELLOS- Por que lei f
Níio podia J;tnça 1· mão da guarda nacional
sem o congresso o decretar. (Trocam-se va·
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vorno proceder como vao, de accordo com 11
lei, certos de que estarei ao latlo de SS. EEx.
qu11ndo elle tlolla se uJb.sto.
Tenho concluido. (Muito bem; muito
bem.)

O S1.·. 1\loraes Barros (pamumct
explicaç,io pessoal) diz que em uma das ultimas scss•ies alguem qu:tliflcou de dissiden-

tes os membros dtt fracção tlo Pnrtido Republicano Ferlel'lll, que :1poitt o Govel'!lo, c cm ·
ILjllll'lO O orador I'epolJiu O qualilic:ttiVO Ui·
zendo que di>sidentes eram os que dcixaru,m
tlo fazer parte do Partido Govurnhttt.
Esti't claro o sentido rle,tas ['ai:LVras, n~o
obst;tnte o honrado Senador pelo Rio Grande
do Sul, que não pecca por J';.Jt:t de malici:t
(1·iso), quiz attribuir ao orador :1 intenção de
cunsidera1· como •JUaliftcati vo pm·manente
rl o partido n circumstanci:t de ser governistn.
Esta malicia de S. Ex. ó que tleterminn.
esta ex plicaçúo.
Disse em nparte que dissidentes eram membros da opposição.
0 SR. ANTONIO AZBREDO-Não apoiado; são
dissidentes os amigos do Governo.
0 Sn. MORAgs BARROS-Antes de se dar a
,cisão do P:wtido Republic:tno Federal cm
tluas fracç·úes, o p:trtidu todo apoiava o Governo.
Portanto, quem foi que mudou de posiçiio ~
0 SR. RAMIRO BAMllLLOS- Foi O Governo que se declnrou em opposiçüo ao partido.
0 SR. MORAES BARROS-Uma fracção znnti nua no seu posto antigo, apoian•lo e defendendo o Governo, omra ü·ac(•íio foi quo
rios apartes,)
dissentiU declamndo-se cm opposiçiio.
0 Sa. ALMEIDA BARRETo-Sr•. Presidente,
0 SR. ANTONIO AZICREDO-A scisíio veiu doestou abusando da paciencia do Seuado. (Nilo pois tla eleiçliu do Prosit1ente da Gamara aos
apoiadas.) Não sou orador que agrade. Depmados.
Quando venlio a tribun11 é unicu,monte para
O Sa. MOI:AES BAnrws-Conte,;tl1 e diz quo
dizm• a verdade ao meti paiz.
11 Fcisão começou com a votação da mot;ão
Pt•diria a todos os meus illusti'~s collegas ~eabra. euiapoio ao Governo, pelas medidas
republicanos e patriotns, que o ~íio, aquelles . qu" t•>mrtl'i1 contra 11 imlisciplimt, insuiJorlliquo apontam de quantlo 0111 vez u dia 15 tlo 'ua,íio, ou revolt.11 du, Escola Militar.
nuvclllbro, di1L g-Joriuso> que nos colloc"u a Depois, a sci:;ão continuou a proposito da
!Ot.los nest~t C~tsa, e as corporações arrn:tdas, reelei~ão du Pre~idoute tla Cauttii'U, rode que tenho gmnrlo prazot· o Honra tio fazer eloiçfto om que o Presitlcnte da l~epublica
part,e...
nüo tomou parto nb,olutamcnto nonlJumn o
o Sit. ANl'ONIO AzEREDO- E muito dignn- 11_11 qual as duas frnc~úes, umrt j;'t cm oppo,simento.
•:ao o oul,l'iL que con~:mmvn a apo1:n· o bovo!'llo, tivur:u>t oc~>i\siao do se maUJ!t!slrtr: rt
o. S1:. ~S'l'EVES .TUNI.O!t-Prestando sempre J'nwç~.o gul'oruist,;t,é mister u"tl' de,r.o termo,
mutto bons survit;os, o vcrdatle.
-n,el•·gelltlo o Prvsidoute tlomis,iuuario, o a
()SR. AL~li~IDA BARIUG'I'O- .•• que mot]Cl'üln fJ·ac,·lio O[lJIOSiCiOJJJSt11 COJUbatcudo 081.11 1'0·
um pouco o seu ontlwsiusmo, c dmxcm u Uo- olui<;üo.
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Portanto, a scisiio niio foi faitn pelo Go·j O Sa. ANTONIO AziWEDO- Não apoiado.
veJ•no, ori~·inou-se 1m Cam:1m •los Srs. Depu- o S:t. Mor•.u~s B.umos- Umu. ü•:wção elo
ütdos a proposito d:t nwç::"io Sf':tlmt.
PaJ'titlo lL,pniJiie:mo Fcde!'J.i, si n~.o u.poiou,
Lo,;o, porgunta o omdor, qw~m mudou de pelo menos, manifestou-se ~ym_p:J.tlnca a esse
posiçiio?
nwvimrnlo do indisciplina ; tu.o sympath!Ca,
O Sa. RAM!IW BARCELLOS - Foi o Go- ao ponto de por este facto, declarar-se em
vorno.
opposição.
0 SR. MORAES BAilltOS diz que foi a, .fl•a- 0 Sn. ANTONIO AzEREDO- Pt•otesto contra
cçilo opposicionista. Estes silo os vet•du.deiros a insinua.ci'ío. A scisão dou-se desúe o modissidentes. (Apoiado8 e neTo apoiados.)
mcnto orrÍ que o Governo interveiu na
. .
- e!eieão tio Presidon te da. Gamara.
0 SR. AN'r0::-.'10 AZEltlWO-D!SSluentes SilO
'
B
O ponto a que
OS 11ffii"'OS do Governo.
0 Sn. MüllA~S ARROS- . .
_
"
.
deseja cho"'ar e este : que d1ssuleotos sao
OS~. Mo_RAES BA.l:Jtos-~or :ss~appa.recou 1os que deix"iJ.ram sua antig:t posiç~o. d~ go·
esta s1tuaçu.o ln ter essanto · .dou" pa.1 talos, vernistas trocando-a pela de opposte!OilJStas,
ambos pretenrlont!o se: Partzdo Repu~licano e não 0 ~ que p;uarrlam a posição anterior,
Fcdm·al; a_ml!os qual!ftcando-se rec1proca- sempre ao lado do Governo.
mente de tl!SSidentes; ambos, no menos ap·
parentement.e, dizendo que teem as mesmas 0 Sr. Vicente Machadoidêas. quando, no entender do orndoJ•, é pro .. Sl'. Presidente. provocou largo debnte o
requerimento que tive a honra de apresentar
funda a diveJ•gencia de idéas entre elles.
E apontarit logo esta idéa capital, que faz e assim comprehendeu o Senado a Jmportanparto úo programma da fracção que sustenta cin. de sua matet•ia.
o Govet•no-respeito e obQdiencia :i lei e a Realmente, neste momento, em que a todos
autoridade, começando pelo ultimo inspector se afig;ura que u. politica do Governo é a rla
de qunrteirão e subindo até ao chefe supremo desconfiança nas classes armadas, p:trece
da Nação.
exquisito que se venha ~ustent&.r, em pleno
Obediencia o respeito :i lei e •i auto1•í- Senado da Republica, o sequestro de uma de
darle, estit bem entendido que ó emquanto suas mais valiosas attribuiç,ões.
funccionarem no exercicio de su:1s attt'i· Acllo que ultimamente se tem evidenciado,
buições Jegnes, quer esse exercício se l'O· e de modo notnve!, o seque,tro, que se pretira a tfldo e qualquer cidadão p:Lrticular, tende fazer, de uttr·ibuições do Congresso
quer se refira espccinlmento :iquellcs que, Nacional. om proveito de attt•ibuições do
tendo tauto concorrido pura a proclama Poder Executivo. Guardas da Constituição,
ção da Repulica. como depois pa.1•a a sua sBntinellas vigil:tntes das leis, são torlos os
sustentação, cobr•indo-so do gloria e do bene· pnderes estabelecidos na nossa Constituição
mer•encia pemnte o puiz todo, sendo con:o politica; e, si ao Poder Executivo incumbo,
taes considarados filllos prenilectos daRe- mais de pt•rto,a guarda da ordem publíca,n~m
publica, depois, por seus procedimentos me- por isso silo suspeitos para essa funcçao,
nos regulares, tem lhe c·tusado serias pro· qua1• o Poder Legislativo quer o Poder Judijuizos, desobedecendo, insubordinando-se con· ciario.
tra essa mesmn Republica personificada nus Si, ao Congresso Nacional privativamente
su11s primei1•as auctoridades.
esta commettido. 11. attribuiçiib de mobilizar e
Acredita que ússcs tllhos predilectos •la utilizar a gu:trd:t nacional, sempre quo as
Republicn não teem tal intenção; e a viva- necossi•lades da ordem public:L l'eclnmai•em
cidade o ardor pr·oprio de rapazes que os essa proviuencia, por que é que o Governo
levam a esses actos. Mas, peln.s :tpp:;rencias, o disputa para ~i essa a~tJ'ibuí('iio ~ ..
quo parece, :i que elies queriam úovor<tr sun Sr·. Presidente, este e o tacto politico da
mãe, ao contrar•io ue Saturno, que devorava o.ctualidndc, dig·no do toda a consideração.
seus filhos.
Si 11 guu.rda nacional precisava ser mobili·
Qunndo a D.uioddado age, dentt•o da lei, ~mla pelo Governo, o quo era constil.uciou11I
exigindo obediencia da Jurç11 armada, espe. eJ•u que o Governo so apresentasse. ~ea.nto do
cia.lmento duque !la que aprende o olllcio dns cong:·csso soliCJtundo deste o oxerciclO d:1 sua
armas e a disciplina militar, ainda nesses attrihuiçiio.
cu.sos deve ser obedecida, devo ser rospeil.:trla, O GovoJ•no niin o foz e vemos que ello ntie apoiada som hesitação u.lguma. Entret11nto jliza n gunr•la naciouul da. Bahiu fl, pel!t do·
1iJi esse o Jacto : vir:tm todos que o governo cl:tl'ttçii.o que foi feita pelo nobre Senador,
exig-iu essa obodi?ncm, osso rcspoito, oss:tl quo pertence :to numero daquelle~ que liJl·
obsm•vancia da !01, cxact.umonto •l:t pa.rte pl:tudem os o.ctos do Governo, sabemos I]Ue
dessD. cm•poraçüo e foi o que provocou a scisão o!lo o julga dentro da Constituição da Repu·
do partido.
blicu.
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0 SR. VICENTE MACIIADO-Qna.l 'o interesse
Pm•mitta. o meu illustre collega., o illustJ•ado o distincto Scnado1• pela Ballia, dizer- que teem os ami"OS do Governo quando veem
lhe que não interpretou bem e fielmente a declarar que este exer~ita .u!u attri.buição
disposição constitucional, quanrlo quiz sub- sua p1•eterindo uma dtsposJ(;a.o constituciOordinar· a autorir.~ção constante dn § ~o. do nal 1 A habilidade, o talento, n. faci!idarle com
art, :;4 da Constituição ao facto primitivo da que maneja a puJa Vl'a. o illustre S~nador
pela. Ballia, em vez de vtr trazer a defesa do
mobilização.
O que a Constituição quer, e que pa.1'11a acto do üavel'no, veio, no espirita justamobilização c utilização da gua.r•la nacional, mente suspeitoso de todos aquclles que . comintervenha aquellaautoridade, unica. a. quem batem a politica actual, levantar uma mterdeu o exercício de uma a.ttribuição priva- rogação.
tiva no caso.
0 SR. SEVERINO VIEIIU- Esse é que é O
Mas, voltando ao ponto a que se l'eferiram mal
- e.~pi>·ito justamente sus}'eitoso,
minhas primeiras observa~ões, perguntei: si
o Governo precisa na milícia civiea para au0 SR, VICENTE l'i!ACHADO - Repi~O, justaxilio da manutenção da ordem publica, que mente. suspeitoso. Tomo, Sr. Pres1~ente, o
desconfiança tem de recorrer ao Congresso ? aparte do illustre Senador pela Balua e vou
para que o subterfugio da interpretação desta dar-lhe a. resposta.
V. Ex. niio viu ha pouco levantar-se na
ou daquella disposição constitucional ?
O que vejo e um perigo e uma ameaça, maio· tribuna do Senado um de seus membros, que
res do que os que foram apontarlos pelo illustre disse que o partido que I!_POia o Sr. Presid~n
representante do Rio Grande do Sul. Vejo o te da Republica se compue daqaelles que tem
perigo extraordinario, a ameaçr. imminentis- como principio, o respeito á autoridade consima de crear-se a rivalidade das classes ás stituida, o respeito à lei? .•..
. .
Pois então não nos resta o d1re1to de perquaes está commettida a defesa da ordem
constitucional no interior, e a defesa. da inte- gunt!Jr si em uma sociedade policiada i~to não
gridade da Patria ante as nações do mundo. é obrigação com_mum, vulg.ar e COJ!!ezmha de
0 Sr,, SEVE!UNO VIEIRA- Era o que fal· todos os cidadaos ~ Póde tsto servtr de bandeira a um partido po~itico ~ !s~o serve, não
tava.
de bandeira a um partido pol1t1co, mas para
0 Slt. VICENTE MACHADO - Mas O que é a collocar em pontos antagonicos aquelles que
guarda nacional'! não é a reserva elo exer- se dizem defensores d11 autoridade e outr~s
cito ? não concorre com o exercito na dol'e~a quo se dizem anarcllistas, outros. quo se dt·
das instituiçoes, na doíes<t das nossas ft•ontei- zem jacobinos, outros q~e,. s~ d1z, querem
ras, na defesa da. nossa autoridade interna- saltar por cima da Con~t1tmçao e entend~m
cional no seio das na~ões ?
f[Ue a autoridade do PreSidente da Republica
Ao Poder Executivo commettcu a Consti- é nulla, quando elles teem diante de si uma
tuição o direito de dar pontos do parada, de ambição politica a resgu.ardar.
.
utilizar como quizer, como entenrler, no
Niio, Sr•. Presidente ; e prec1so f[_ue hOJ~ se
tempo ria paz como no de guerra, a força do repita aqui, aquillo que se te~n drto .mmtas
exercito; mas estubeleeeu que ~~ guarda na- vezes : tiio amigos da ordem, tao am1gos da
cional, que é reserva. do exercito, só pudesso Constituição pótlem ser aquelles_que se collo·
ser utilizada merliau te a in tervonção superior, ca.m ao lado rlo Governo, como sao e teem de·
a intervençi'ío altamento politica. do Congresso monst.rado af[uelles f[Ue toem combatido esse
Nacional. Qual o motivo elo desconhecimento Governo. (Apoiados.)
'
. .
desses principias 1
o pa1•tido republicano federal, que scm~tU·
O que parece, o que vao dominando os es. se, e que hoje representa. uma extraordmapii•itoa é a suspeita de que o Governo faz po. J•ia foJ•ca contra a poltttca d" G~verno ela
litictl de desconfiança n:ts forçaR armadas, União contr:< a politica do Sr. Pres1dento da
desde f[Ue chama a si uma attribuiçüo que Republica, tem amrmado pela voz do seus
não tom, atirn dr. utiliztn a guar•da nacio- che(es, tem afflrmado pela su:< cm prensa, tem
nal. Ora, o exercito o guarda mwional srto atrlrmado por to11os os modos que o Sr. Pre ·
instituições croad:lti cow v mesmo fim ; nrnll si1lente d:t Republica, Dr. Pru,!ento de Moo outra siio elemento::; rle a!'llem, do defesa da raes, é autor• idade constituid:., que ila de
Patl'iu.. Mas paruce-me que o Governo qum• cumprir o son tempo governamental,~ que
ih.ze;.· dollas Jbrr:as que se o.nnullern, fOl\'US a nós não tttirará, por mais que que1ra, a
qno on combat11m, quando todt~'' olltts tleviam rmpons:Lbilidado de insul'l'eiçür•s o revoltas.
tmb:d l!ur unic:tl o exclusi varnente om beneficio Pois bom: rlepoi:l de todas . :stas _aocl.ar~
da itltegrillade ela Patria o da grandeza dtl '·"ios, 1lopois de ·todns estas at11rmaçoos, ll lii~Oiil!IJlietl.
cito a qu:tlf[Uer dos illustres membros quo
0 SI:, ESTEVES ,)UNIOlt - 0 meolllO que se defandem o Governo virdizor quo o ponto capital, que uotorminou (\ ~cisão,ó haver ue um
dou no tompo do Sr. Alfonso Celso.

'
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0 Sn. VJCE:'\1'li: MACITADO-N~o 11!1 ili1•eito
l:tdo IIOillPns que defendem a ordem, o de
do nl!'ereeimo,,to em .bJ.t:tlhüt·s que siio tllhns
outro 'lado homens que 11 com b:ttern ?
Sr. Presidente, u suspoit:t JH•stc ca>o não ó de um:t <Jr•euçiio c"nstitucional. o uol•I'o Senil·
urna suspr.itiL que fl.cre>a condem11aç:iio, ó dor por Mutto Grüsso, quo I' ll·ilil.:n• o nriliuma suspeita legitima, é urna suspcitu. quo tar ehcio úe lust1•o, c!Joio de ll!'illiO, de\' C ~nbor
que aos ~orpos da gunrniçiio l'<weml, aos
do vo ;e r tic.la em con~iderar;iio.
corpos da g-uarda. nacwn111, nü u e li cito ter
Dis8o, S1•. Prcsi,lontc, defendendo n meu osso proceder• ..•
requerimento, o illl!stre Senador poJo Rio
0 SR. GllNERO>O POl\OE-Nadrc lhes t,o\1\l\ O
Gmwle do Sul: .:Porque e que o govcrnn, si
direito
do ütfereccr esses sorYi~.;os.
preci>a <ln. gnn.rcla llllcional, não se tlirige ao
0 Sll.. VICm'\TE 1\LIC!IADO.,. CR.:;o 1lircito,
Congre~so? P,orquc Re J11'0curu. ,\ar Ulll<t interpretação ad·lwc e de occasiiio ao texto qno é até consit!m•ado pelos co·.'ig-,Js <iiscipli·.
L'onstitucionol? >>
u:tres, como um acto de indisci 1.Jina. O rnili·
tar
não pór.lc oi!erecrr sou~ s~rí'iç·os, niio so
O Sn.. SmvmuNo VminA- Po1•quc não ó OC·
incnlc:l.
para ~cJ'vil•; o militar· :1•.1 que ô obri·
cnsiiio de fazei-o; o Governo niio cogita, nem
g·:u\o,
SOU
pena do CO\'ardin., e fi, lliiO !'CCU:;aJ'·
cogitou disso.
se aos serviços, quando é ch::m:cdo para elles.
0 SR, VICE!':Tg MACHADO- Sr. Presiilenle,
V. Ex. ouviu, como ouviu todo o Senado, o 0 Sn.. SimmiNO VIEWA d<i li ill :LIJd!'LO.
di,cnrso pronunciado :.tqui pelo nobre Se0 Sn.. VICENTE MACHADO - M.ts, 81·. Prcsi·
nadO!' pela BahiiJ., Lembro· me de que, quando dentP, c·u quero mesmo que o Govomo nüo
S. Ex. JV.Jlavn.. til'e oc1·u:;iiio de imenom- prPcise de~'c recurso, qno o Gt>vet•no niio o
pcl-o, Jlergunt.undo po1· coma de quem est:io tenha >'Oliciliv1o por qualquer modo, o que o
COJ·rcndo us tlespezas '1e;;se movimento, que seu ilCH'jo Sf'jil o de qum·cr· l't·sg-r.:11'1l:J.1' com
se faz na. Gu:tràa NaeiOIIill da Hah ia; c S. Ex. totlos e:;,es <Lctos a antm·idadH, quo Sil con·
me respondeu: <<Provavelmenie o Sl•ldo e a sidera nctna!Jn<·ntc utacadn. O Govnrno dis·
eta.pa hiio de correr por emita do Governo prn~ou os hatalhilcs pa.r.Iiotieo~. qno c:<tav:tm
Federal."
aqui uquartelilllos,o ,Jeclarou qt.:e unic:~mcnte
O que e a força. que se reune, a. força que cum a lbrr;a !el1orul tin lm o!emr.•J: r.oR Jlil.J';; com·
:;o organiza, a for~a quo recebo sol•'o o etapa? ba.ter os revoltoso~ do Canuclo; c di!len~er a
.E' um:~ JoJ•çn, regular que se arma; e esta ordem publica.
força regulnJ• só pódo sei· armada dentro dos
0 Sn. SJ~V@!I\0 VIEIRA tlit um ap:dc.
termos das dioposi~õcs constiLucionnes.
Com quo direito o Sr. coronel-commnn0 Sn. VICENTE: ~1AC!!ADO-Pois !Jom; CI!IIÜO
,Ja n te superior da guarda nacional tl:t Bahia qurro levar por e>tas observ;•çücs, quero
organiza o pue cm pó de guerra dous bntu.- acre,litar que u Governo Jll'ecisa do t.udo isto;
lhües da guai'dll nucional ?
mas o que e necessario ó qtw, :,i o Governo
· l'liio tinlln pnm isso a aulorizaçiT.o do podet• tem necessidade 1listo, niio cle~caufio ~~o Conlegitimo, ~uc ó o Cougrc~so Nacional, nem g-re>so porquo pode fl deve rretllt' o exer·cicio
)Jodiu tr,r autoriza~fio do um outro poder-o rla :1ttribuiçiT.o deste po ler, qu" tem. tanto
Executivo, sem attl'ibui~ão p:u•a llar-lh'a. E' como o Porlm· Executivo, o der··!' do ~~oncor
um acto a.lmsivo, é um acto quo merer.e a rer pu.ru a mnnuLcw;iio da or·tlem publica.
attenç:io dos poueres puulicos, Cfse praticado SI'. Presid~ente, 0 meu rcquc·:·imt,lll.c> 6 1ie
na Bahia.
alta impo!'tancin. politica na ucw:.tlidaue. pOt··
E oabc V. Ex., Sr. Pr~si<Jente, pot'quc 6 quo tmta-,o, comu ou dis5e, 1l" >equostrar
qne o Go\·orno, pot• :<eus org;ios, manda sns- um:< attriuni~·fto do Congres~o N~wionn I. O
tent:ll' dC!ltl'O do CO(lii!'PSSO PSSC SCq nest.ro de Governo que prepare-se pot· toJos o' meio,;
u.ttribtnçues do ~ouol' LQgtsl:tti vo ? E' pm· par:t asseg-urar a Cll dom uo inkriol', pura
c~ te Jacto mu1to Sllliples : Jm tr,:~, qrmtro ou OSIIIOgur OS l'ICillülltOS que l'P.J'i.lJJ'U:;m a. SU:L·
cinco tlws que sp anumwut q w' o 1kslalquo C<tlmt~; ma' que appelte. quando a l'on:;t.itui·
pr..n1 a. cu,.Jllüt'a'.'i\o ue
produzido na {::'ll:ll'lli,;üo 1la Cnpital F'~dtll'al, ção assim o llllpC"'•
10l'i'S 1la Nur;:iu.
todos
O>
outros
l'
0
<
pela ida do bat.alhü1~s para Ci!nndos, ó preciso
Sr. Prc~idr:ntt;, Vt~ju qHo r·Ht<.u cansandn a
>C!' snpprido pelo clwmaml'nto a quartc.i~ de
bat:tlhties d:t gnarda Ilaeiou:d ·o Gnl'orno rl 1io a LtotH;ii o do Sena <\o (wl o "l"' ind"'' ), q un t·stou
quer vir pern.nt~ o Coll~l't''"o 'thzor este )Jo- abusando •'a lougauiudtl:tdc•, eoll! que cllc
<lldo, e G Sr. 1\!uust.w dn. Jn~ti('<l cop;it<~. dos ouve o mab obst:uro do 5éll~ J:'BI\Jlorv;,, m:ts
lllndos do potlor mHa1• ]Jol' ei1na da. nutoriilade tenho nccessi1lado do múst.J'ar rpw \'irn lllzrw
dll Cong1•esso, c elw.rntll' tL posto:-; essts bn.t:l- um reC)lWl•inwn!o, niío pek1 ~iupl,:x !n\:(o de
lhi'Jes. alnda (]110 p:tl'rt is!.n t:uJJlia do l':tso·:H' a SCJ' ll\I!JO.<ieiuu ist:< :w Govet·uu do :-iJ·. Jir. Prtt·
r!ent.o do l\1ur·acs, 1nus pur·cr11r~ !!c~:.t'J,,,:utt,(•s tlo
dispo:>i~~o tln. 1\0S>iL <'Hl'L<t poli! iea.
"
tndo, CJIIO e.!'Sl'S f]IIO t:i(l .}JI t)(~Jtll!·aiH :;..1/\lg'l!:; e
O Sa. llENErwso Po:\Cél dit um ILJIItrl.e.
doleusuJ•c,; tl:t oJ'tlem o ti<< le!;'alitb.t!u, t1:t Cun·
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slituiç,~.o c das leis, niTo comrccm r:t~""nrlo
cst"s proprias 'eis. niio conre,·om annu~nwlo
:tttdbuiç.ies do' Otltrus por1eJ"e> o chamando
a~~. avoc:tntlo prylcrrs qun não siio delles.
V. Ex. VJU, Sr. Prc~ir1.cnr.c, o extraordinario cslbJ•ço que foi preciso pa.T':t o nobre Se·
na.dol' rla .B:thi;1 interpJ·Ctiir o§ 20 do art. :H
ila COJbtJtuiç•ii.o, esforço que nliirs não era
de csper~r fie um rcproso.lltilnto tii.o i! lustre,
nms cn.hm·mc 11 alma. nos pés, senti qne o
:wtc do Guret•no nii.o tinha ponto rle defcs:t,
quando vi o uolrrc Senadut• pela Pn.rahyba
gucrer sul,orrlinar o acto actual ú. rlisprl,içii.o
co :trt . .JS
n 11 outro art.i"'o
. rl11 Comtit.nir·fio
..
o
qnB nt.tJ•Juuo ao Cungre>so o direito de fixar
:t forr;:1 n.rmarln. da. Nar;.ão.
.Oh! St•. PrPsir:ente, um acto que so C3tr·tlril nest11 def'esa ó um acto contlemmdo por

J'csto, rlentru r1e!le lrnzer o p!'Og'l'Utntnll de
sua. politic:t, logo depois ter occnsi:io do
conflrr11:tr em mtm,ngem, que dirigiu ao
Congresso, u,te prograrnma de n.cçüo politica
e adminititrativa., e ~squcccr·se de tudo isto
num momento, ilt.irando-se cm confiança,
rlrd!c:wüo e 11m izade a todos aque!Ies que
de vmm represcn t11r o elemeuto do descon flançn
t1 vist11 das declamçõcs quo h<tviam sido feitas.
E' isto quo tenho censurado, e isto que cen
summ todos os meus curreligionarios.
Pouco irnport11 110 eleitor:lrlo republicano do
Paranit,que o Governo da. Republic:t Stl jul·
guc no direito de demittir nnm din., num mo·
monto, om nms,a, todos os oillciaes d:t guarda
nacional, c nomeie umns tantas pessoas que
lho merer;am confiança : tl direito do Governo,
utilizil-se delle ; mas o que é preci,o, o que ó
1bl'Çl11. !
nccessn.!'io que tlque assignalauo, é que este
N:io mo é licito, St•. Pre>irlento, ab11ndonm· fitcto é pr"ticado com fins menosconfessavcis,
n. tJ·ibuna, pelil consideriiçiio e pelo rcspcit" é rpw este Jhcto foi provocado pela necessique me mcr,·ce o Jllns!r·e Scn11dor pela Para- d:trle de alterar 11 m11nifcstaçüo das urnas do
hyba, sem dizc·r ao menos que penhurou-mn Paraná em um proJ~iruo pleito.
prof'rmrlarnento o modo por rrue S. E~~. !ez
Foi isto ~un eu disso. Disse o repito qne
JUStr~·u. aos reprc>entantes rio Pm•:•.niL. Vi. em
para
o pat•tido republ ic11no do meu Estado,
todo o caso, no diseur·so de S. Ex. um liwtu
sylllptomatir·o de todn a agitaç:io que e,;Leri- pn.m os republicanos pamnaenses, o acto do
ltza a virla politic:L actual ; quandn rlovi:t se Governo nüo serve de r·lemento r1o desanimo
pett~nr em esquecor orlios, em estltbclecm· um para n. luta ; ao contrario, veiu servir-lhes
Vl·rda,loiro Lethos cnt1·c os !ltc·tos do pa~sarlo r! c estimulo, de ponto ue cohesão contra esta
c ns faetos da actualibarlc, pO!' aJ~IOI' da order~r. politimt que tmhe o que hontern prometteu,
dil paz <la Republic:t, <i que se 1\llla. nos mor· e tem a coragem de vir n.Jl!rmur pela pali1Vl'il
tos do kil.>nwtro 65, os !'uzilarlos aqui e a !li, de sons proceres. pel11 pal11vra de seus ora·
em qn:>lquer pont.o do territorio n::cion:J.I, e dores. que ao lado do Go\·erno estão aquelles
~o est.nnulam orlios, se l'ovivrm Jraixües, o que sustcnt11m a lei, de outro l11rlo estüo
nqunlles q ne querem o combate iL autoridade,
tw~o isto cm projuizo da Patria.
quando us atllrmaçüos silo verdildoiramente
U)r SR.. S!lxAnot~-E so challltt aos cidatliios plulonica~ o não correspondem 11 verdade dos
nmnistmdos r: o revoltosos.
!actos.
O Sr.. VJCE:-I'rE i\f.~Cl!ADO- São revoltosos,
Amigos da lei, d:t Constituiçiio, da nuto·
sim. (!Ja di"eJ•so.~ apm·tes.)
ridade constituidil, somos nós: temol-o proQuando, Sr. presidente, tive occ11sião m:1is VI1do, p;•ovamos agom não ildmittindo, não
do tuna vez do, da. tribuna do Senado, consentindo 'ljll qual~ucr movi monto armado
occupar-me rle runcr;iies publicas commettidas contra as autoridades d:t Ropublicn., e já pro·
a revoltosos, expliquei perfbitamentc o move! vamos um rli:l, offercccnrlo em holocausto a
por que o lltt.iiL; wíu entendo que estes cida- est:t musil o nosso san::;uo do patriotas, o
dli.os estejam scqr:esl.rado~ r1a vida social, da nosso b1w;o do cidarlã11s, e aqui doutro do SoVJda public11 da.pn.t:t•ia IJraziloim, uão. cobriu· Uilrlo, nest:t corporaeiio es~encialmen te con·
os nm acto do :rrnnistia; o quo ne;:o o quo sermdom, o illust,re Senador pel:L Bnhi11 htt
po·sam mor·eeer cunli:tnç:t do Govor·no que do enr:ontrar m11is de um cirhdão que vcsti11
subiu com um pro;:ramm:t o com um po.r•tido. simples o untcamento uma sobrccasaca rle
o que disse q 11e duramo a sn:t ,·itl:t exceuüLrilt civil. ue rmis11no, e que, no mem"nto em que
esto progmmma o seria apoiado pelos pl'lllCi· o p1•iudpio da autoridarla periclitava. transrormou -se om soldado, empunhou uma
pi11s e irlr-as deste partido.
!Jrssc·o n:L C:tmaril, em lin:,:u:t~·em vr:hc· cambin:t em defesa dn. loi. e nli.o ó c11paz
mcur.c um ii lustre orador (cu Hünquiz,ra ro· 11e v,.ftu.I' ho.io esta. cambilllt contm o podor
putit· i,ro, o p ~·o :li!S nubro~ Sonatloi'C' que coustituitlo. Tenho dito. (Muito /Jcm.)
n:io con~;idN't·lll conw <'Xagm·o:., (lt: tl·iLumt,)
di:;.<e um illi!:;l.t·e Do pu tar!lr: ((() ~1'. l'!'esir.htl.o
O ~~.a·. lll>a•e,...iidenlü-0 honmdo Scrla lt''i'Uhlir.·tt tr•JIJ tmlti•lo lll:tis r'e uma vo~; JlJt·lur pola B"hin. ducl:u·ou qno nesta ópom
as '.!''!:'iat·a~'-'"·' qtro lia feito.>• 1.~ ,,i tmi~ii.n h•!·· ra:;ga.vam·sú os ltcg-imr•ntos. lnterpullado por
i.t'ill\':lO nut:wol, o estu. do publtcat· UlllllltJ.rll· 1·um seu cullega, dt~so quo osprorogava a d!S·
~~~11:do

V. li

t

:!0

1\

'

li :f

li :1'·.

11' .

i ::'
.

I.

li
I;'

..

;~.'

I , ..

I

I:

jl::

I!·:;.I'

i:

)
I•

ti ; '
:1 ' '

i' 'li
I

'

i :
•'

j

,'
I
1

i .

! r ..

·II
!

!

I

·'

I

!
í'i
:1
'\

I

!

i

I
11

q

'+I

li

!

~i
''

lo,

ANNAES DO SENADO

cmsiT.o de requerimentos sem votar,ii.o 1lo
Senado.
O are. J.JO diz o seguinte :
« Si a ordem do dia. for tru.balhos de commissões, a. discussiio dos requerimentos pros~guirá u.i.e o fim 1la sessiio. »
A Mesa estú., portanto, parfeitamente justilicada. permittindo a. continuaçiio da dis·
cussão do requerimento.
Tem a palavrn. o· Sr. Gonçalves Ferraira.
O Sr:.. Si~VERI:\'O Vmu:A-Peço a palavra
pela ort!em.
O Sit. PimSIDENTE:-Jú. dei a palavm ao
Sr. Gonçalves l~erreira.
O

\
l
I"

ltí4

Sa·.

Gon~alvcs

Fc~·rcira

pede ao Senado que o releve não entrar na
discussão politica que se levantou em torno
do requerimento em 1lebate.
Acha mesmo que o St•nado devia fazer al·
gum esforço para arreliar estas questões
acrimoniosas de seu seio (apoimlo.<); ellas c<t·
bem mais na outra Casa do parlamento.
Si tivesse amol'idado pam :wonselhar aos
Srs. Senadores este procetUmento, com certeza quo se valaria desta autoridade pam
que estas questões incandescentes não
viessem ao seio do Senado.
Pediu a palavra, para trat;tr da questüo
no ponto do direito.
Nilo tem opiniiio Jlrm;tt!a sobre oassumpto.
o que confes;;a ao Scn:tdo. Vem, uma vez que é
a p1•imeira occasiào cm que ouvo discutir
esta questão, lovaut:w duvidas que nutre,
expol-as ao Senado e pedir que dê um:t interpretação que nüo <'llcontra, por nutis que
procuro estudar o texto con::;titueiona.l.
A Constituição, quando fal1:1 no estado
de sitio, dispõe que na. ausencia rlo Congresso
pe!•tcnce ao Poder Exoeutivo clecretul-o e
enumera as extra.ordinarias meilid:J.s qu~ o
Poder Executivo póde ompregur em semelhante si tuaçiio.
Entre estas me1lidas não se acha a mobili·
zação e a utilizaçiio da guarda nacional;
pergunta o orador ao Se11ado: na ausencia do
Congresso, quando hnj<t qualquer perturbação
intestina ou guerra exterrlil, e, conseguintemente, lmja a necc~sidado do emp1•ego do
estado da sitio, o Govorno licarli pt•ivado de
mobilizar o utiliz:tr <t g-ual'tht nacionnJ?
O SR. R,urmo BArwgLI.o~-Não parece.
O Stt. GoNÇALvgs Fgn.JU~IItA.- niz o nobre
Senador, n quem mui to respoi lit niio pélruco
P~1·gunto. agor.t. no nobre SC!IW.1lor: com~
di~ s. Ex. que o Uovct·no pódu mobiliztu• o
utilizar a. g-ultt•tla nacional no caso que o
or(l.<\or tigum deante da intcrpt·otaçiT.0 IJUO
R. Ex. il;'t 11. disposição Constitueional 'I
•

Si só o Congresso púde mobilizar e utiliz(l.r
a g-uarda n~cional. ..
O Sit. ltAM!IW BArtcgLLos - Em estado
normal.
0 Sn. GO:-!ÇAT,VES FERREIRA- ..• pergunta
si no ca;;o que figurou, o Governo que p6de
empregtLl' a medida extraordinaria do estado
elo sitio, que póde prender cidadiios, desterrai-os e }lor esse facto suspenderem-se as
garantias constitucionaes, decretadas na Con·
stituiçiio, não pódo, entretanto, mobilizar e ·
utilizar a guarda. mcionttl.
0 SR. RAMIRO BARCELLOS- Não é esse O
facto em questão.
0 SR. GoNÇALV"S FERREIRA- Logo ...
Q Sr:.. LgoroLDo DE BuLIIÕEs - Qua.es são
os casos previstos?
0 Sa. GONÇALVES FE!UtEIRA-Diz que é necessario interpretar neste ponto a Constituição, que diz no artigo citado: mobilizar e
uttliz:J.r a gu:~rda nacionctl nos casos previstos pela Constituiçolio. Entretanto folheia-se
a mesma Consti tuiçiio de principio a fim, e
niio se encontra um sq caso que el!a preveja
para mobilizar e utilizar a guarda naciorml.
0 SR. RAMIRO BARCE:LLOs-Encontra-se;
no caso de invasão o grave perturbação da
ordem, o Governo está autorizado a mobi·
liza!' as forças nu.cionaes.
0 SR. GONÇALVES FERRgmA-Ponsa que O
nobre Senadm• quet• referir-se ás u.ttribuições
do Executivo, constantes do at·t. 48.
Diz esse a.rtigo na parte que aproveita á
11uestiio :
« Administ1•ar o exercito e i1 armada e distr•ibuir as respectivas fm•ças, conforme as
leis ferlet•aes e as necessidades do Governo
Nacional ».
O artigo diz: exercito e armatla. 01•a, não
consta ao omdor que a guarda nacional,
possr~ ser consi(lerada como exercito, nos
termos do § 4" do art. ·18.
O i-lR. ·RA,rmo BAllCgLLos-Exercito nacional silo .torlas as fotoçoas da Uniiio.
0 St~. GONÇALVES FERIWJRA-Em todo O
caso aind;t qull. se possa dar a intet•prllta~fi.o
do ltOnmdo Senador,S.Ex.lta de concordar om
que e necessario interpretar a Constituição
nos to ponto.
Ora,8i a Constitui('ão níio e positiva,si preci.>:t do umu. iuterpl'etw;ão ...
0 Sn.. R,UIII\0 BArtcgLL05-Diz I]Uil o ora·
dor cst:'t lrataudo do c;tso do Governo cm
tltes a.puro~ 1111 n.usencill 1lo Con~ro:::so. O
caso, pül'em, il da. clmma.rlu 1la g·uaril;t nu..
Nacional com o Congresso aberto om um
logt~r onde não !ta estudo do sitio.
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O SR, GoNçAr,vEs F•~mtJ~mA-Ni19 tom
opio ião 11ssento solJrc o. questão, e· O.escja
ser• esclarecido.
Si e vordnde deante dú que ncahu. de dizei',
que 11 Constituição não ó clara no ponto sujeito 11 debate ...
0 SR, SEVErt!NO VIEIRA-Apoiado.
0 SR. GONÇALVES FERREIRA- ... muito
menos o pode ser quanclo se tr•amr não de
mobilizar, mas de utilizar ...
O SR. SEVEruNo VmmA - Sem mobi-
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0 Stt. GoNçAT,Vtc,; FERREIRA-Aproveitar
os sorvi\·os <111 guarda mwional. no ponto da
su:1 residonci:~ ftxa, niio e rnobilizat·.
O Stt. RAll!ltD BARCI·:LLOs-Mais perigoso é
o direito de aquartelar, Niio ha maior escandalo para eleiçQes.
0 Srt. GoNÇALVES FEltREIRA.-Acha que a
expi'cssilo-mobilizar-de que usa a Consti·
tui~'ão, li tochniea militar, que não póde ter
essa interpretação, que vulgarmente se quer
dar.
O Srt. L~AlHRO BARCEr,tos-Sim senhor•.
liz~~ção.
0
Srt. GONÇALVES FERREIRA-A expressão,
O SR. GoNÇALVEsFERttE!RA-... sem mobi·
portanto, é technic11; mas parece ao orador
lisação.
.
duvidoso que a mobilização, de que a ConstiO honrado Senador• pelo Paraná achou ex- tuição falia, comprehenda o aproveitamento
traordinario que esta interpretação dada dos ser•viços da guat•d:• nacional, no sou
pelo nobre Senador pela Babia podesse apro· ponto do pararla, para auxiliar o serviço de
veitar para defeza do Governo.
[JO!icia ou do exercito.
Ora, con Cessa o orador sinceramente a
0 SR. SEVE!l.INO VIEIR,~-Isso Ó utilização.
S. Ex. que não acha se possa encontrar
0 Slt. RAl!!RO BARCELLOS-São precisaS a
outra interpreta.\·ão, a não ser a quo foi dada
mobilizuçií.o e utilização.
pelo nobr•e Senador pela Bahia.
0 Stt. GONÇALVES FERREIRA-Si, portanto,
Pela lei da guar•da nacional. que não está
de modo algum revogada pela. Constituição, a questão se presta a estas duvidas que
os corpos dessa guarda rounem·se em épocas está externando, e o Senado ha de concordar
fixas, fazem os seus exercícios, e os com- que o raz de boa fé ...
mandantes devem disciplinai-os.
0 SR. RAlll!RO BARCELLOS-Naturalmente.
0 SR. GO:-iÇ.\LVJlS FERREIRA- .. , pensa que
Portanto, presta ella. serviços proprios da
sua disciplina e organizaç,ão, serviços que não se póde accusar o Governo de querer
não estão comprehendídos na expressão da sequestrar ao Congresso essa attribuiç,ii.o.
Si o Governo tem a respeito a opinião,
Constituição - mobilizar e utilizar.
que
o oradol' está suggerindo, não sabe si
0 SR. VICENTE llf,tCHADO - A guarda nil· tem-mas, si a tom é claro que procede de
cional su recebe etapa e soldo quando está boa fé ; c, si não pede ao Congresso a mobili·
mob_ilir:Ma.. Entretanto, o nobre Senador pela zaçiio
de forças ...
Balua .J<t confessou que a guarda nacional no
0 SR. RA~tlRO BARCELLOS- Ou utilização,
seu Estado esta reclamamlo essa etap:1.
O SR. Go:-;çALVEs l?ER!ll>!RA-lsso ó outra 0 SR. GONÇAT,VES FERREIRA- •. , é porque
cousa. Não procura indagar si a guarda entende que não precisa de mobilizaçao. Do
nacional, que OJfdreceu seus se!' viços na contmrio, em caso algum (leixaria de vir
Balda, estó. eJrcctivttmente aquartelad:t e se pet!il·a, porque acredita o orado1• que o
rec.~be vencimentos, trata ~tpenns da questão sr. Presidente da Republiclt respeita as leis e
a Constituiçiio.
em these.
0 SR. VICENTE MACI!ADO- lmport~n
O S1•. P•·e,.idenl;c-Tom a palavra
tissima.
pela
ordem o Sr. Severino Vieira.
O St~. Go:-~çALVES FmmEIRA. - Pensa que
o Governo tem, como attribuição normal, o 0 SR. SmVé:I\INO VIEIIU-F!Lllo.rei depois da
direito de aproveitar os serviços da gu:trtl<t discusslio do requerimento.
nacional, om sou ponto de parada, tJUiliHlo
O S11. PJWSJDl~XTE-Aca!Jada a discussão,
julgal·os necess<~rios, in<lopendontemente do lev:tnta·so a sossão.
recorrer• ao Congre~so Nacional.
O S11. SmvrmiNO Vmua-Nesse caso J'al!aroi
O Stt. RA~lll:O B.\Item,r.o,;-Que perigo!
pela ordem.
0 SR. GON<,'Ar,VI!:~ Fl-:HitE!ltA-0 quo niio
pódo é mobiliz111' o utiliz<tr, em virtude da
<fll Sir. !:ÕOC'II!CI"ino Vich·a (pala
mobilizllçiio, sinüo por ortlom do Congn~sso. m·dcm) tliz ter sido verd:vlcit•o o apll'tc que
0 Stt. RAM!ltO BARCELLOs-Vem a dar no deu, a que so rel'erin o Sr. P1·csidente e u.
mesmo.
qtte pressnrosamente tl~u soluçiio;
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A!Hr•nou, realmente, que os protestos de
fidelidade it lei, po1• parte ela honmda oppo·
sição, não estavam coheron tcs com o procedimento da mesma.
Releriu·se ao ti1cto de se t•asgar quotidianamente o Regimento da Camam dosDoput111los,
onde, a proposito de uma expl1cnção pe;soal,
so discorre sobre todos os as> umptos, e n.mpliou o orador esse fttcto ao Regimento do
Senado.
·
.
Não tem i1lea si precisou o ponto sobre que
se baseava o sou aparte, isto é, o facto de se
discutir, sem pt•orogação da hora elo Regimento.
Si niio deu o nparte, om todo o caso o
Sr. Pt•e:;idente interpretou muito bem. Er:t
o facto que na occasiiío tinlt:t cm monte.
O Sr. Prc!iiidente diz que niio
queri11 que pairasse essa duvida sobro a Mesa.
0 Sn.. SRVERINO VIEIRA-EStima muito ver
que, entre a sua JlPssott e a do Sr. Presidrnte,
quem nesta caso estava sem razão era. o
orad~r. Estima muito e deseja quo nost:t situaçao esteja sempre no lado meno> sustenta vel.
O Sr. Presidente sabe que orador só tem
motivos partt se regozijar com isso, niio só
porque deseja sempre ver o Ar. Presidente
muito bem collocado, como porque tendo o
m••smo, Sr. Presidente, muito maior ;-espon·
sabilidade do que o oradol', entende que os
seus. erros são menos prejur!iciaes á. Repupublwa rlo que os do Presidente do Senado.
(Apoiado<.)

Acceite S. Ex. a rleclarnçíio que o orador
faz com toda a cortezia e :;ineeridade.
Entretanto, devo ·aproveitai• a occasiiio
para extArnlll' a procedencill do. sua amrm•t~
çíio t•elativamente a outt•os factos e a outras
circumstuncias.
Lembra-se de que ainda no principio da
semana corren to, !i1llu vu o O!•ailot•, respondendo .ao discurso do honrado Senador pelo
Par·anu, quando S. Ex. muito rlelicadumente,
é verdade, observou que a hora do oxpeLli·
ente estam csgowula.
Entiio procurou o Ol'ador resumir o mais
po,si vel as considerações que fiLzitt o sentutl-:ie
qunndo o honmJo Sen11dor pelo Paraná p01lin
a prorogaçü.o da llor•a do CXJIGdiente, por• 20
minutos, si não se engana.
S. Ex. f•llou por bom espaço de tempo,
talvez por 20 minutos; depois pe1!iu :t pula·
vm o distincto Son:tdor pelo IUo Grande do
Sul, o si o Sr. t>rosidurno qnizet• Let• intbl'·
mação corta. quo pudi:t colher pelas uokt~
dos Srs. tacltygt•uphos. visto qnc clle~ tom
tempo cnr•to tlo tl'llb:tlho, com certeza S. 1\x.
so cortitlcaria do que o liout•atlo Sowtrlor pdo
Rio Gmndo do Sul oxccdcu o prazo dtt pt•oro-

gaçiio, e o ormlor noton que S. Ex. deixou
que o allur.lido Senado!' terminasse o seu discurso.
Ntio quer o orador cstnr csmerilhando factos, mesmo pàrquo não tem absolnt1Lmente
interesse em trazi31' estas particularidades
pat•tt o tupetn do Senado ; conforma-se com a
lição rJuc o Sr. Presidenta lhe deu. reconhecendo e confessando que em relacão ao facto
a rar.ão não está do lado do orndot-, está do
lado de S. Ex.
Ninguem mais pedin<lo u pa.Javrn, encer·
ra·se a lliscussiio do requerimento, ficando a
vota('iio adiada por falta de quorum.
OSt•. Presidente docl1tra que, esttmdo muito
ade:zntadu a hm·a, vuo !cvtmtal' a sessão e
designa pa.t·a ordem do dia da sessão seguinte:
T!lAHAL!!OS

DE
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COMMISSÕmS

Levanta-se a "essão ás 3 horas e 50 minu·
tos d:t tat•de.

5i• SESS:i.O t:M 23 Dl'l JULHO DE 1897
Presidencia do Sr. IIIanoel Vietotino

Ao meio-dia abJ•e-se a sessão, estando presentes os Srs. Sen11dorcs J. Catunda, Jose
Bemardo, Joaquim Sarmento. Joiio Cordeiro,
AI varo Machado, Audon Milanrz, Almeida:
B11rreto, B. de Mendonça Sobrinho, Rego
Melln, Leite o Oiticica, Ruy Barbosa, Thomaz
Delt!no, E. Wandenkolk, Gonçalves Chaves,
Paula Souz11, Caiado, Joaquim de Souza, Ge·
noroso Poncc, Alberto Goncalvos, Vicente
Machado, Esteves Judior, Gustavo Richard,
Julio Frota e Ramiro Barcellos (24).
E' lida, posta em discnssiio o som debate
11pprovada a neta da se~são anterior.
Comparecem, durante a sessão, mais os
S1·s. Senatlot·es Munoel do Queiroz. Francisco
Mttchndn, Manoel Barata, Justo Chermont,
HHncdicto Leito, Nog-uaim Pamnaguit, Pires
Ferreira, Cruz. Gonçalves FcrJ•eira, .Touq uim
l'tu·nnmuuco, Severino Vieira, Virgillo D11mnzio, Henriquo Coutinho, Eugenio Amorim,
Lopes Trovlio. F'ornando Lolio, Leopoldo de
Bulltües, A. Azorcdo o Aquilino do Ama-

I
'

I

~

ral ( HJ).

Deixam do comparecer, com causa parLici·

puJa, os St•s, Ituulino Horn, uomes rio Ca:<tJ•o,
Ped1•o Vellto, Almino .\ffnnso, Ros:t e Silva,
Cnelhn e Campo<. Lettndt•o 1\Iaciel, H.O:ilt Ju.

niul', Porciumula, Folici11no Pcnna, Mm·aes
linrros o Piuhoiro 1\lnchatlo, e som ulla, os
St·~. llolilttJgos Vicento c Q. Boc11yttVI1 ( 14).
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O Sr. 1" Secret.ario dti. conta do se· elogios dos superiores sob cujas ordens serviu,
guiute
tanto na paz como na guerra ·
Considerando que pelo facto cio ser contrac~ado, ha lo_og-os annos, ter dirigido pharma·
EXPEDIENTE
mas de Mnrmha e desempenhado commissões
do confiança, nüo é licito duvidar de sua
Quarenta o seis authenticas rlfL oleiçiio se- aptidii.o e conhecimentos profissionaes ;
Considerando· que o unico impcdimcntum
nntorial a que se procedeu no E~ ta do do Pará,
no dia 23 de junho ultimo.-A'Commissfw de para pertencer _ao quadro de pharmaceuticos
Constituição, Poderes e Diplomacia.
da Armada e nao ser• o peticionario diplo·
· d
. .
.
rnado p:·r algum11 uns Faculdades de Medi~ina
Om cto o Mlnlstel'IO da Fazem1a, r10 1lOn· da Republic:v rna" st" o dt"plom"
t'ltem
" m com q·uc o
·o,. o lon"o ~prova
· , tJ'"ns
" mt"tt"mr1o a mensa,..e
. ·
" nüo a prova 'menos
· · apd H ao,
Presidente da Rcpub~i~a presta. as. infcwma·i profi~são como contra.ct;do, e~~~IC~~tisfa 9s~~
cues que lhe foram solicitadas rc!nt!vamente das autorid·tdes competente· · ·
·
i divida flnctunntc por bilhetPs rlo
Thesouro
t erta
. .,
'
· s, .]utzes na ma. _
d
Federa·
1 -.A _quem jiez . 11 requer!çao, evo1·
Considerando que a inclusão no quadro de
vendo .rlepo1s a Secretartn. do Senado.
pharmeceu_ti~o_:;, solici~ada pelo. requerente,
Offic10 do governfl.dor no E>tado rlo Amam· sem a exhibJçao tle dtploma sClentifico enna~. de 28 do mez findo, remettendo cópia. rlo contra precedentes no corpo de engenh~iros
neto poJo qual transferiu para 4 de setembro navaes. e no de machinstas navaes;
vindouro a eleição de um Srmarlor pot• aquelle
ConsJqemndo, finalmente, que o peticionario
Estado, para renovação do ter~'o r! e sua. ro· tendo consagrado os melhores annos da sna
existoncia ao set•viço da Patria, não é justo
presentação no Senado Federal.-lnteira•lo.
que a Republica o deixe ao desamparo no ul
O Sr. ~· Secretario lê. o vão timo quartel da vida :
E' a Commissão rle Marinha e Guerra de
a imprimir para entrarem na ordem dos
parecer.
que~ Senada deve dispensar ao petrabalhos, os seguintes
tl~lon11rJO o d1ploma que, na fór·ma do r.lspectlvo regulamento, impede sua inclusão no
PAU.ECEitES
quadro de pharmaceuticos da Armada,e nesta
conformidade sujeita á sua consideração1 o
SC"Uinte
N. 70- 1897
o

s:.

PROJECTO

A' Com missão de Marinha e GuN•ra foi pro·

sento o requerimento em que o P,harmace~
tico pratico, 1" tenente Itonorar1o Antomo
Candido da Si! va. Pimentel, pede para ser con·
tem piado no quadro de pharmaceuticos da
Armada.
Considerando que o p~ticionario conta
mais de 36 annos de servtco na Armada,
como pharmaceutico contractarlo, tendo mui·
tas vezes dirigido pharmacias, tnn~o em navios do "Uerra como em estabelectmentos de
marinh~. sob s~a exclusiva e immmliata r•esponsabilidade ;
. .
. _ .
Considerando que o pettc10nar10 nao so ser·
viu na campanlm do Paraguy, alcançando
como premio a distincção das h omas de 2" Te·
nenb, como tambom pertenceu ao Estadomnior tle um tlos navio~ 1.In. Esquadra legal,
destacantlo·RC <le\lo para a onlbrmar•!a do bo·
ribcricos da copacabn.n11,0 pelos serviços pro·
stallos nessa conjunctara obteve as honms
de I" Toneuto ;
Considcr[],ndo que o poticion11rio em uma
de sulls commissõos de omhitl'quo naufragou
no cruz11dnr ;ltmi1·anto Ba;·,·n.w om viag:om
do instruc,iio !lo guardas-mal'inha;
Consi<lomntlo que no histol·i~o d:t viria miIittu• do requorcnto ostiio l'L'glstrtUlos Vt\l'tQS

N. 10-1897

O Congresso Nacional resolve:
Art. l." E' o Poder Executivo autorisndo
a incluir no quadro de pharmaceuticos da
Armada, sem prejuizo <lo mesmo quadro e no
posto de 2" Tenente, o pharmaceutico contractado, I" Tenente honorario Antonio Candido
da Sii va Pimen te!.
Art ..2." Revogam-se as disposi~ucs em
contrnr10.
.
S:tla <las Commissücs, 21 de julho de 1897.
-E. Wrmdenholh.-Almeida Barreto,-Pi!·es
Fet1·ci1·a.
N. 71- 1897
i\' Commissão de Marinha e Guerra foi
prosonto o r•equel'imentu do 2" Tenente refor·
mmlo Capil:io-Tenente l!anomrio Atllnnagit,Jo Bamta Ribeiro, petlintlo :
I", quo ,Jcs<le a. <lata da su11 roliwma ató a
<ltt Ol'gan izaçiio do corpo de Engohoit•os na Vttes
lhe 80jtl u.bonut.ltt a llill'eronçu. entra o soldo
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que tem percelJido como simples o(flci:ll re· quadro os especin listas empregados nos ar·
lbrmndo o a aposentadorin. que lhe deveria senaes, que niio er•am officiaes da Armada..
ter sido concedida, como o foi nos demais Ora, o requerente ostava.reformaclo desde
officiaes engenheiros ;
o anno ele 1880, a.chava-se completnmente
2", que da clata da onganização do nctunl arastado rlo serviço da Armada. e não ex·
CoJ•po de Engenheiros em deante e como preito ei'cia as funcções de especialista em neó. respectiva lei seja mandada incluir no nhum estabelecimento da marinha, portanto,
Corpo de Engenheiros navaes, como Enge- ele nccorclo com a.s Disposições Tra.nsitoria.s elo
nheiro de 1" classe reformado, unico posto regulamento annexo ao citado decreto, não
em que perceberá pela nova lei saldo, sinão podia ser lembrado nem contemplado na.
igual, pelo menos pouco inferior á aposenta- organizaç,ão do quadro de Engenheiros Navaes; logo, é improcedente sun. pretenção.
doria.
A' vista das considerações expandidas, é a
A Commissão de Marinlm o Guen•a exa- Commissiio
de Mni•inha e Guerra de parecer
minando os documentos annexos ao requeque
o
rcquei'imento
do I" Tenente reformado,
rimento e ponrlerando as razões al!egadas Capitiio·Tcnente honorario
Athanagildo Bapelo peticionaria par:t justificar sun. preten- rata Ribeiro não seja npprovado
pelo Senado;
çiio, não póde ele maneira alguma concordar
em que ellas tenham o menor fundamento Sala. rias Com missões, 21 de julho de 1897.
para. merecerem o fn.vor rle um melhora- -E. Wantlenlwlk.-Julio F;·ota.-Pires Fermento de refot•ma, pais tal é o objectivo que ?"eh·a.
elle visa.
De facto, o requerente foi reformado no O St·. 1" Secretario-O Sr. Seposto de i" Tenente da Armada cm 28 de fe. nador Gomes rle Castro communicou :i. Mesa
vereiro de 1880, par soffrer de tuberculose que, achnnclo-se anojado pelo fallecimento de
pulmonar, molestia chronica e incura.vcl, e sua. mulher, deixa de comparecer ás sessões.
a. relb1•ma foi s~licita~a. mais e principalmente pela obrigatoriedade da concliçiio de O Sr. Presidente-O Senado fica
embarque, durant~ um certo tempo, para inteirado. Vae-se officiar desanojando o Sr.
promoção dos officiaes da Al'macla, conside· Senador.
rados naq uella época - especialistas - não
tendo querido sujeitar-se a essa clausula imORDEM DO DIA
poRta pelo poder c~mpetente da Naçiio que a
entendeu necessarm e conveniente. Si ao requerente assistia. direito a optai' pela rel'orma
TRADALJIOS DD COMMISSÕES
como offici~l ~a a.rm.ada, ou pela aposentação
como espema.hsta, SI esta o beneficia va. mais
do que nquella, cumpri.a-lhe litzel-o valer pe- O Sr. Presiidente cJeclnra que, niio
rante os governos que se succoclernm rlescle havendo ainda numero para delibemr cono anno de 1880 até a_proclama(,iio da Repu- tinua adiada a votaçiio do requerimento elo
~lica .em 1889, que nao lhe_ negariam justiça, Sr. Vicente Machado, cuja di>cussiio ficou
SI a tivesse. E porque nuo o f8z, não ex- encerrada na. sessiio (tllterior.
E' lido, apoiado e posto em discusslío, que
plica o peticionaria no seu requerimento.
se
encerra sem debute, ficando adiada a voUma. vez reformado, niio mais prestou ne. taçiio
por falta de quorum, o seguiu te
nhum serviço na Marinha de Guerra, nem lbi
o requerente chamado ou con vidndo a presREQUERIMENTO
tal·o, attendendo necessariamente os "O·
vernos de então aos motivos ele Rua. rolorn'la.
Requeiro que, por intermedie ria Mesa. do
Organizado o corpo de Enl(enhoiros NaSenado,
se req uesito do St•. PI•esidente tia
vaes pelo Dacreto de 12 de abril de 1890, porI~epu_blica
o original dos conselhos de invcsque nas clifforentes especialidndns j;'t existiam
a.lguns officiaes que de facto exerciam uma tigaqao o _de g-uerra a que rcspondou o Geneprotlssãa habitual diversa ela que constituía ral de Br1grtcl:t José Marirt Pego Junior, deo vorclacleiro tirocínio do ofilciul de rnm·inha, v li vendo-se-o do pois :i. repartiçiio campoJbrum sà a t<io sdmenta admittirJos p:wn n tor- tento.
maçüo elo respectivo quadro os oillciaes de Snla ~:ts commissões, 22 de julho do 1807.
1• classe do quadro extrnnumomrio do Corpo -Almcula Bm· 1·cto,
ela Armada, empregados nas cspocialiclades
de construcçiio na vai, mnchinns 11 \"!tpor, III'· o, St•. Go~J.~.~:llveH ChnvcM- flr.
tillmri:t e pyrathcchnilt, torpecias o electrici- l1 re~1do~lte, pech a palavra. para lembrar n condade o hydraulica e conservnclos coma sub- v~men~a ele termos alguma mataria pura as
engenlleiros do 1" classe nddidos ao mesmo discussoe~. O Senado torn se Jimit11llo, 1111
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muitos !lias, a trabalhos de commissões e a
discussões de requerimentos. Entretanto.
existem p11receres formulo,.los pel11 Commis·
são, da qual tonho a honra de l'azor pa.rte,
de Justiça e Lcgislaçu.o ; pareceres sobre materia de muit11 import:mcia.
Lembrarei deus : um referente a um
pr0jecto, que define os casos que constituem
infracções do artigo 61 da constituição politica, e outro que regula os casos em que o
prefeito póde vetar as resoluções do Conselho
Municipal, submettendo-as ou á approvaçlio
do Senado, ou :1 approvação do mesmo conselho.
Este projecto, apresentado por alguns Srs.
Senadores, teve um substitutivo do. com·
missüo, o a este substitutivo oífereceu um
illustre Senador pelas Alagôns emendas, sobre as quaes a commissão formalou parecer
que foi impresso no jornal da Casa .
Eu pediria a V. Ex. para incluir na ordem
do dia estes dous projectos, ou algum de!les.
E, apro"eitando a occasiiio de estar na
tribuna, me dirijo, por intermedio de
V. Ex .. á. illustrada Commi&siio rle Constituição, Poderes e Diplomaci<t, pedinrlo p11ra
que interponha parecer sobre um projecto,
tambem de alguma importancia e de muita
actualidade, por mim formulado acerca
de dous annos. E' um projecto organizando a
guarda nacional da Republica, conforme o
preceito constitucional.
0 SR. PRESIDENTE - Os projectos a que
alludiu o nobre Senador niio foram ainda
incluidos na ordem do tUa por solicitaçiio
de muitos membros do Senado, que dos~jam tomar parte no respectivo debate, e
que não se acham presentes. Por isso, tendo
sido adiada a discussiio para ser ouvid11 a
Commissão, a Mem neixou de os incluir, mas
á vista do pedido do nobre Senador, vae
dal·os para a discussão.
O SR. GoNçALVES CnAVES- Niio me referi
ao projecto rela ti vo á legitimação dos filhos
naturaos, o meu pedido versava sobre outros.
0 SR. PRESIDENTE - 0.> outros tambem,
posso atnrmar ao nobre Senador•, niio foram
incluídos aimla na ordem do tlia., pela mcsmll.
razão. desses a que S. Ex. allude.
A materia precisa ser bem estudada, e
muitos Srs. Senadores doclaramm que precis:wam de algum tempo para tomttr par•te
no dobato.
Verificando-se :1 prcseaça de numcr•o parn.
deliber::tr, vao-se proceder a votação das
m:Lterias encerrttilas.
Posto a votos ó a.pprovado o requerimonlo
do Sr. Vicente Much:ulo, poilinilo quo o Go·
vo~no inl'ormo com que o.utorizaçfto e pam
quo Jlm se poom Clll pÓ ue g'UQl'rt\ O 5" bl1to.lh[O do inlimtaria e o 2" do artilharia de

posi9ão da guarda nacional da Capital da
Ralna, o quaes !'oram ns providencias approvadns pelo oflicio do Ministerio da Justiça de
19 do corrente, dirigido ao commandante
superiol' interino da mesma comarca.
:Posto a votos e approvado o requerimento
do Sr. Almeida B:nrcto, requisitando do GoveJ•no o original dos conselhos de investigação
e de guem1 a que respondeu o general de
brigada Jose Maria Pego Junior.
Q Sr. Presidente - A Camnra
dos Srs. Deputados rleliberou convida!' o Senado para nomear uma Commissiio que, conjunctamonte com outra daquella Co.sa, proponl111 as medidas necessarias para que 0
Governo possa auxiliar a lavoura do café.
Vou consultar o Senado si annue ao convite.
Consultado, o Senado annue ao convite.
O S11•. Presidente declara que
vac-se lazer a necessaria communicação.

S•··

o
ILeite e Oiticiea não se satisfez com as informações prestadas pelo Porler Executivo, em virtude do seu requerimento. S. Ex. pediu que o Governo informasse si tinha conhecimento da lei do orçamento do Estado d,.s Alagôas, que no seu
art. 13 autoriza a creação de uma alfandega
estadual, taxando a importação, e quaes as
providencias que o Governo empregou para
impedir a execução dessa lei,que fere a Constituição Federal.
O Governo respondeu que não teve communicação otncial dessa lei, e que niio cabia
em suas attribuições impedir que as camarns
estatluaes tomassem qualquer resolução ·
rlabi conclúe o orador que o Govol'Do nadá
faz, consel'Va-se cego, surdo e mudo.
Analysando a resposta do Pocler Evecutivo,
o orador entendo que o ltovorno está fazendo
pilheria nas mensagens que manda ao Senarlo.
,
Ninguem desta Gamara porlia suppor que
o Governo pudesse impedir que as camams
estaduaes approvassem qualquer resolucão;
o que so perguntou foi quaes as providencias
qne tomou o Governo pa1•a impedir a execuçii.o de uma lei que fero a Con:;tituiçüo Federal.
O Governo limitou· se :1 dizei' que não teve
communicaQiio o!rlcial; entendendo que sem
ollt~ nad11 pólio fazer. E' a igrejinha que se
esttt levantando om toda n p;Lrto P<Ll'll. o auxilro mutuo na politica eleitoral; entende-se
o Governo com os governadores uos Estados,
o~te8 com os respectivos ropt·osentantes, solicitando-lhes os votos, e tudo se arranja.
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Depois •l c outras consiilorações, passa. o ora.-~ Entende o orndor estar li~ ui1lada t< q ttesdor u questão dos bii!Jotes do Tltosom•o, c rc- tão do uilltotes tio Tllcsouro, acceit!l eomo
sponde ao honra• lo Sctmrlor por Goyaz, ::.n:t· volot• d:t omissão a quautw, do I J.OUO: ono.~.
lysanilo a.~ disposições da lei om rolu.ção a; mas por·gunt:t si o Govorno pretende resgaomissües elo bill10tos do Tltesom•o corno anw- tal-os com o prodncto cl\ rcroita, atú o fim do
cipaç:1o tia .receita.
exoJ·cicio, · pois a i:nporta.<;Ü<l baixa, conC!togou 11 ser pons:1monlo do Congresso ila. Ji)rmo ,as declar~';úcs oll!ciaos. Pensa, pois,
ReJmblica, entro outras providencias eco:- ~ueo Govcrn~,n~? te~n ro~m~a. ~ara ro,gattu·
nomicas e fin:J.nceiras, acab:w com essn.> em JS· o:' bilhetes 1lo I he,ouw ,cnutt.Jdos como un.tesões; mas atina.l limitou-se :1 r•c,tringil-as; C!p:l.\'<10 de rcurlas, ato o IJm 1\.0 oxel'CJcro,
a~1oliu o p:1l'agJ•n.pho nnico, c cr·~ou :1 ~uurliPe·lc o nrn.dor ao seu collcga. do rop,·eseti·
ç:to do resgnto no Jlm do oxcrcww, 11:w po- tunte do Goyaz que o disp~nse do reSJJOntlet•,
dendo os bilhetes cmit.tidos passttr d~ um por crnqnanto, iL S<·gnncla parte uo seu dis·
exercício para. outro, nem ficar como dtvJcl:l curso, rduti;·~\ it questão da receittl c da desfluctuanto.
pozu.
O orador cxnmina o estado de~sa divida.
Declarou o orador no Sanado que esta vn.
nos diversos :~nnos anteriore; e rno.<tm como !'azendo um estudo sobre t:tl materia, est.udo
no corrente onno twln mwlou, nilo te11do sido ainrltln>1o concluido, o não pó•le, pois, adean·
feito o resgate visto não constar• da tabe\ln., a t>Ll' rladn~ que tem colbiJo, o que apancaria
que se rel'ero o rol"torio uo Ministro tia Fa- o interesse da demonstração completa que
zcn<la, que t.lella rliscorü:l.
1leseja tra~er.
O relataria affirrna a ernissiio feita em abril,
Trata em seguida dos orçamentos que
e essa. emissão nilo const:t do. tabell11 14, que
a.ind:1 n,1o J'omm orterecidos pelo Governo e
foi organizad:t om 28 de maio.
O que o orarlor rocei:< é que se volte ás nesse scnl;ido faz divo!'sas consid,Jrnçües sopraxes da. monarcltia. Viram to los lm poucos llt·e a esterí!it!"do das sessõe~ rlo Con;(rcsso o
dias resuscitarla 11 lei rla guart!o. nacional, sobt•c as economias que Jovem ser Jbitns no
com todos os vexames rias prisões, pa1'<1 todos l'uturo orq>tmento para, pelo :nonos, :tplain:tr
os 2Cl'viços, cous:1 fJUO a propr·ia. monarchia ns grave' ditrlculdades da grave situaçüo fi·
já havia consirlemdo nnacln•onic:t o abolido nanccir:t.
em 187~. Receia quo uo regimeu r·epublic>tno
Acha-se o ca:ahio a 7 1/Z, o que v:1lo :1
se continuo a fazer o mesmo que no monar- rlizor que a fome nilo tania, nem o descr<Jilil.o
chico -11 emissiio do hillwtes 1lo Thesouro, na p~blico; :1 .min:t da Pn.tl'i:t ó nrninento o na ria
som ma om que o mesmo Thesouro cntend"r se fltz, não ha um plano, nfi.o ha um:t Lone posteriormente consulid:n·-so cssn. 1li vida Jencia, uüo h1t co11sa alguma u. lhzor, ompre·
iluctu:tnte po!' meio do omprestirno interno ga.ndo o Governo alguns dos expedientes
ou extel'llll. O hom•nrlo Senador por Goy:tz, condemnndos no tempo dn monat•ehia o um
Sr. Leopoldo do Rnlhões. diz o or:trlor, fez ou ontr'o q uo ao mesmo Go\·erno tem sido
nnte-hontern umo. r·evc!açiio alt~mente com· suggerido.
promottedora rlo Thcsouro, disse que por
Pam corroborar s•.tas asserções, roforo-so
rluas vezes o Governo havia feito um cm· o orar\o:· :i. operação q uc lm poucos dias q uiz
prestimo cm Lonrlrcs com bilhetes do The- o Governo fazet•, tomando cinco milhõe,; d11
~ouro ; o printeiro m1 irnportanci:t de Paulistr<, opera,;iio que fraclssou, c ao crn,1,; 1.000.000 e o segundo, no outro anno, 1lo prest.imo Odste.
í,; 2.000.000. Quanto ,·, primeir:t operaçüo,
Faz :tinrla outras considemçües, rlizcndo ao
o orallm• nnllv. tem arlizor; ~uanto u. segunda, ltotl!':t<lo Senador por Goyaz niio poder acom·.C 2.000.000,ao cambio tle 10 são 4t>.OOD:OOO$, panhar :1 :wtunl u.dmiuist.l'Ução linn.nceim,
o o Governo emittin <'ssa quantia contra a porque, corno ac:tbou do rlizut•, oll:t n:lo tem
lo i do or,,amon to, q uo pm·mr I;tia n emlssilo plano, só ha ktzirlo 11 ruína pam o JH.d~. n
de 25.000:000$, contra!tinJ!o posteriol'l!rento libra a 32$500, o cambio 11 7 I(Z, o descreJil.o
um emprestimo oxtet·no pllrn. resgatar esses gorai.
48. 000:000$000.
Ao tot·minlll', requer 11 pn! lir.ar;iio no
ltoleva potlllerar, contim'nt o or:ulm•, ~no Di11.rin rio Con!i'"csso !liJ.H inlbrmaçtícs ~no lho
semel!trwtes transacções lc•i tas com bilhetes ilo lhr:un remcttidas pelo Min istul'io c!a FaThesoUJ'O só süo traziflo.s np;ora. n. conlleci- zenda.
mento do Congresso pelo ltotl!'arlo Sontt<lor
poltl Balti:t. A este propnsito Ihz o or:t•lor diConsult:Hlo, o Soumlo cot;~cuto na. pul<li·
versas considom,;õcs e diz qtw si o novol'[Jo ea.<;ilo.
toma rlinheiJ•o no estr·angP-ir·o lil.z um coJJa~ Gii1•. ,J.n0U)I"CO a-;;oa~·:;nJ!VON
traclo, rn:ts as omiss1!us rio IJilhcl.cs dn TIJO·
sour·o sri i''·,J!orn sm• vúlitl:ts um p:tpol "1\Ji!.a.'J Vott Bli_Yi>ll' it Mesa o soguinl.c rc;JIIOI'illtonl.o,
1]1.11! ~IIJliiLu ;to votu du Sentldo, Jll'tlillllo li·
doutra tio pniz.
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pnm fundamQnt:tl·o cõm algumas ob:
Roqueiro qlt!l a l\Iesa do Senn.<1o solicite t\o
Governo que se uignc in 1\mnar cm que fundou-se o Sr. Minist.ro rio Iutcriol' p:tm creat• o
C<trgo do substituto uo commmissario fiscal
dos ex11mes ge:racs de preparatDrios no Es·
tauo do P<lrartá,
Sa.ln. das ~ossõo~. 23 do julho do 1801.-

fui demittido do cousn. nenhuma até esta
data e desejo mesmo ter a honm do merecer
um(\ demissiio do Sr. Minbtro do Interiol'.
0 SR, JOAQUD! SARMENTO- E' JllÚ.O gosto.
O SR. ALntmTo GoNçAr,\'ES - Perdoe-me o
honrado Senador; .nii.o é máo gosto. V. Ex.
hem sabe quo ha certos elogios que abatem,
que humilham, assim como ha olfensas quo
Aiberlo Gonçalt•cs.
elevam c dosdo que esta. demi$siio mo seja
Sr. Pre3idcnto. E' bem digna de lastima a dnda do maneira accintosa serú para mim
situuç•ii.o do St·. Minist.ro do lnteriol' ! Eu uma hom•a.
ham quizel'a extender sobre S.Ex. est<t minha
0 SR, VICENTE MACHADO - Muito bem.
capa magna. rle misericorclia; mas S. Ex.
0 SR. ALBERTO GONÇATNES- Nada tenllo
ó contumnz, c na fain<t devastadora em que que dizer sobre ns habilita,,ões proJ!ssi.onaes
se empenhou de dcrruiJur todos os !'unccio- do nomearlo.
na.rios publicas do meu Est::~tlo, que estão mb
O Dr. Tert.uliano de Freitas e conhecido
a SU(I alçnrla, S. Ex. metteu-se cm um ver- em todo o Estado pelos seus talentos e sua.
dadeiro ci):lOal, cn\·eretlou pelos c:ttninhos vastn illustração; ó até meu amigo partitortuosos, que fíwam rlur com S. Ex. em um cular e a S. S. dovo muitas finezas o eterna.
labyrintho, em um dédalo inextricavel; mas gratidiio; apraz-mo confessai-o.
niio espet·e s. Ex. que eu vó. lhe otf.Jrecer a
0 SR. SEVERINO VIEIRA - Estit mo pare·
ponta do fio,rle morlo n. conseguit• encontrar a
port.11. por onde jú doreria ter sahido ha comlo que o Sr. Dr. Tertulittno teve a honra
de votar em V. Ex. (Riso.)
muito tempo.
0 Stt. ALBERTO GONÇALVES-POSSO garantir
UM SLL SENADOR-ISSO é O qu~ elle quer.
a V. Ex. que não.
0 SR. VICENTE MACIIADO-S.Ex. é OchanSi me opponho ao acto do Sr. ministro, é
ccl!er do impe1•iu de Canudos. (Riso.)
porque semelhante Jogar não existe, e como
O Srt. AUmT:ro GoNÇALVES-O Diario Of!i- pela Constituição ó d:t compctr.ncia cxclmiva
cint rlo hontcm pnlJ!ica o acto do Ministet·io <lo Congresso a, creaçiio de empregos, não sei
elo Interior, nonteando o Dr. Tertuliano Tei- e rlrsejo saber em que se fundou S. Ex. par:J.
xeira de Freitas par~t suilstituil• o commis· o.~sim proceder.
surio fiscal elos examAs de preparn.tol'ios,
0 Srt. VICE:"\TE MACHADO- E' preciso mandurante o seu impelUmQnto, e demittintlo dar dizer ao Paran:i, que V. EI:. niio merecia.
darJuella cargo o Dr. Trajano Joaquim dos confiança e que nãe está no lado daquelles
Rois.
que apoiam a candidatura do Dr. Ubaldino
Pois bem. Si por este acto o Sr. 1\linistro elo Amaral.
do Interior pensou mandar-me um rocnrlo,
O Sa. ALBERTO GoNÇALVEs- Ora, Sr. Pretico sciont,e delle; porem, tlo alto desta tri·
buna declaro aS: Ex. que não peço exone· sidente, V. Ex. sabe que todos os emprego~.
raç,fio rlo c:trgo de commis&nrio tisenl tle quo teem substituto, estilo expressos em lei,
oxames, que ~:xerço no Estrulo rio Pamnit. como o Vice-Presitlente <la Republic:J., o~
!~to por duas razões. A primeira porque, Juizes substitutos, etc., que devem occupat•
como V. Ex. s<tbe, nquello cargo ó muito o cargo do Pr(•sidente, do juiz, ele., em suas
mndo,,o o ntó tem sitio tlt.Otivo para attrahir !illt.ns ou impedimentos.
l\la~ :t lei quo crenu os eommissarios fiocnes
soiJt'O minha. pesson. ulgumrt~ o·liosi•lndcs <lo
u.ltunnos e tle 8CUS pa.rs, cai'I\O esse que do exames absolutamento nfi.o lez n crettçilo
ac.:cit.ei pu.rn correspourlcr Íl confittnç:t llos ue seu substituto. E o Sr. Ministro do lute·
honrados Scuuilorcs JlOt' lVIinas Gemes e t·_ior crcou ~ssc co.rgo por um acto seu, demit·
Pernambuco, rp111.ndo dignamente occup~.u·nm tmdo um ctdn.tlão o not11eu.ndo um outro para
n. p11stn. rlo ministro do interior, que tive- um logar, repito, que nü.o oxistc cm lo i.
O t;enndo ouça. o q uo so pas~ou.
J'am J>t'ovas tJ,. qmtnto nxfot•cni-me pam col·
Em IH\J:i, :tchuudo·mc Pm ~r.l'\'í~o tio
loear o,; exn.n1cs do JH't:caral.orios naquolle
Est:lllo no g;•i1o <'c momlirladn col'!'espon- meu ministcrio no l'stn.do de Snuttl cu.tlm.t·i·
dcntc :ws m·r:rlito~ do cstalwlccirnent:o <to tt:t o h<tYCll!lo o hottt•n.do Ministro do Interior
<111 cut.<io, o St•. Senador por Pcrnn.mhucn,
ittRtrlli'\'ltO secuntlarin. nlli <'Xh;t.nnte.
abt•ir nmn época tio cx:tmes, niio
o St~. GoN.:;AINt•:s FtGt:m:wA - Apoiado. lll<tntladn
pot!Otttlo cu ir lisc:lliza.l·os, lclograpltci ao S1·.
O Sn. Ar.t:81t'J'O GnNç,\LV~s- Nüo peço ~ovut·natlur uo listutlo tio Pamn:'t, petlintloOXOllC'l'i.tt,•fí,u, ClU r~c·gUntlO logul', pOl'CJilO IllllJCtt lho qno aprcsoutasso ao Governo o no mo de
scrvaçõ~s
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uma :pessoa de sua confiança para substituir- Mas, Sr. Presidente, si ao Dr. Tertuliano
me naquella occosião. Foi então designado o nfi,o faltam, como já disse, aptidões p:•ofis·
Dr. Trajano Jl1<1quim dos Reis, meu honrado sionaos e intcllectuaes para exrrcer este ou
e illustre amigo.
c1unlquer outro cargo, julgo o acto do Sr. mi·
Naturalmenta, cessado o meu impedimen- nistro dig-no de toda a censura e niio póde
to, e finalizados os exames, cessou tam bem a merecer a approvação do todos os repucommissão para a qual fôt•a nomeado.
blicanos verdadeiros, porque o nomeado oc0 SR. GONÇALVES CUA VES-MilS ol!c foi no- cupou o cargo de chefe ele policia do governo
revolucionario do Paraná e pelo gcneml Gumeado para o ;ogar que S. Ex. exercia'!
rnercindo Saraiva foi nomeado coronel do
0 SR. ALBERTO GoNÇAT,VEs-Não, seni!Ol'. ca:etcito tilwrtorlo1·.c commandanto da 'fronteira
Foi nomeado prr.ra o Jogar que o Dr. Tmjano do As,unguy. juntamente com o cm·onet Beexerceu uma vez, isto é, para um Jogar que nedicto Ab!'ancltes, cuja patente acabr~ de se1•
não existe. · ·
pelo St•. Presidente da Republica.
Do accordo r•om a lei dos exames geroes confirmada
Era
presidente
de S. Paulo o honrado
nos Iyceos dos Estados, esses exames devem Sr. Ministro d<l Fazeudn,
cu ,ias convicr;ües
ter Jogar na éroca designada pam os exames republicnnas não podem ser, por
um mom,,nto
desses estabelr.eimentos ; orn, no Parnn;í de- siquer,
postas
em
duvida,
de
cujo
espir·ito pavem elles ter Jogar em dezembro, e po1· esse triotico niio se póde desconfiar (r;JJoiarlos)
tempo eu est .rei desimpedido c caso n:1o do quem sou humilde, mas sincero arlmi-e
esteja, a mim ó que compete pedir .a des- r•ador.
ignação de um substituto ad lwc.
Todos conhecem os oxforços ingentes, os
Por isso, do;;ta tribuna e por carta, acon- trabalho~
extraordina1•ios, a activichdo inselharei ao meu amigo Dr. Trajano que de- excedivel qne
S. Ex. desenvolveu, as quanvolva ao Sr. Dr•. Amaro Cavr1lcante o officio tias elevadas que
despendeu para fortificar e
de uma demissão que não tem Jogar.
O Sr. Ministro do Interior deveria demit- preparar aquelle Estado, atim de repellir o
tir-me e não ao Dr. Trajano,que não é func- inimigo, que o ameaçava.
Refere-se mesmo mna. pltrase de S. Ex.
cionario pu b!ico.
que
pm·tenco á historia e que dese•.io quc
Vê, pois, o SE\nado que o acto de S. Ex.
inteiramente inutil, além de criminoso, a liCJUC escripta tambcm nos Annaes do Senado,
para honra tio S. Ex.
meu ver.
Um dia S. Ex. visitava as fortificações da
O Sr. ministro sentiu o prurido de de.
mittir alguem no Paraná, levantou o seu Pl'aia do Santos e as balas que eram vomialfange e descarregou-o sobre a cabeça do tadas pelo;; can hiles da esquadra revoltada
Dr. Traja no, que nem é nosso correligionario sibilavam sobre sua cabeça.
Um ofllcial ~upcrior, que o acompanhava,
politico.
justamente impressionado por ver a tranquilO SR. GONÇHVES ·CnAvEs-Mas lá não ha lidade com que S. Ex. aJI'rontava o perigo,
ago1•a exames ele prepamtorios?
deu-lhe de conselho que se abaixasse por
O SR. ALB1m1·o GoNÇALVEs-Nilo, senhor. traz das trincheiras e S. Ex., com a altivez
Só em dezembro.
propria de sou caracter, respondeu-lhe com
0 SR. GONÇALVES CIIAVE~-Foi entiio nO· estas memora veis palavras : Sao Paulo mio
se abaixa,
meado para ess;t época.
0 SH. ALRERTO GONÇALVES-Mas, como já O SR. PAULA Souz.~- E' um facto ltistodissó, nessa época eu estarei desimpedido e rico.
niio lla necessidade de Jilzcr·se tal nomeação
0 SR. ALBERTO GONÇALVES- Pois bem ;
com tunta antecedencia.
peço licença para agora dizer : S. Pau lo
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO dá um abaixou-se, (apoiados e lll7o apoiados) desde
aparte.
o instante em que um de seus filhos, o
O SR. ALmmTo GONÇALVES - Perdão, honrado Sr. Presidente da Republica, esV. Ex. parece que não conhece alei sobre a quecendo tão rlopressa os males que a rema teria, permir,ta que o cliga.
volta ameaçava produzir em seu Est!1clo o
A lei determil1a que nos Estados os exames que procluziu em sua Patria, acaba do l'ecomdevem ser laicos na época mnrcada para ponsar os seus instrumentos o auxiliares,
os exames dos respectivos eslubelecimedtos confirmando-os nos postos que haviam recede ensino, podcrndo o Governo mandar abrir bido do chefe principal 1la revolt:1.
uma outra éporm em março, si julgar couPor isso nüo posso deixnr do Iamontr1r it
vcniento.
posiçuu do honrudo o beuomerito St•. i\ li 11 is·
Om; cm mnrço estarei tnmbom desimpe- li'O da Fawnda, vendo q uo po1• llm<t ponliitdtt
dido para exercer as J'uncções do commissario o Sr. PI'OSidellto 1ln Republica pat•oce tle;;conlwcer todos o~ seus sc1·vir;os, julgur inaLeis
fiscal.
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todos os F~us cxforços, nmrmando que o
Dr. Tertuliano e o Sr. corollcl Al>ranches,
esses mesmos que foram encarregados de
guardar as fronteiras de S. Pa11lo para impedir a passa.gem das forças legaes e auxiliar
<t invasão do Estado, são dignos de toda a
su:t confiança politica e são bencmeritos da
Republica.
O Sr:.. B. DE ME:->noNçA SomuNno - Mas a
amnistia fez esquecer essas co~sas .
0 SR. ALBERTO GONÇAI,VES-Sim, Sr. Presi·
dente, a amnistia fez esquecer essas !altas;
não devem, não pódem os revoltosos ser per·
~eguidos por motivo da revolta, mas tambem
não devem ser j;'t recompensados c chamados
para commissões de confiança.
E, comquanto eu não nutra animadversão
contra a~uelles que tomaram parte na revolta cm meu Estado, e pelo contrario me
honre com a sun. amizade e mesmo lhes seja
devedm• de funda gratidão, entro em duvida
si já se penitenciaram de suas faltas, como
adeante direi.
Lembro ao S1•. Presidente da. Republicn.
que agora completo o seu acto ; confirme os
demn.is postos que foram dados por Gumercinrlo, e entre outros lembro a s. Ex. o se·
guinte.
Um dia, em um almoço que cm Curi tyba
lhe foi ofi'erecido, app:treceu em sua presei1ça
um dos coroneis, agorn. reconheci, los, levando
em sun. companbin. um gentil filhinho de oito
para dez annos.
O ,qcneral, justamente encn.ntado pela CJ•ian·
çn., alli mesmo mandou lavrar o decreto dan·
do-lhe as honras de alferes do exercito libertador.
Lembro, pois, no S1·. Ministro do Interior
que, em vista do prestigio que gosa junto do
Sr. Presidente da Republica, niio deixe que
este pequeno cresçn. como soldn.do raso.
(Riso,)

...
'

O SR. LEITE E OITICICA- O Sr. SeveJ•ino
diz que não vn.le a pena confirmar as honras
do menino; do pn.e, sim.
0 SR. VICENTE lviACI!ADO-Tanto m[liS que
o menino aintla não ó eleitor. (lia outtos
apm·tcs .)
0 SR. ALBERTO GONC)ALVES-N:i.o foi, pois,
sem razão, que um digno rcp1•esentante do
meu Estado na outrn. Camarn. e o meu honrado colleg;t 1~e rrprcdentaçiio nesttL recla.·
maram cont',•n. este acto do Govcruo do meu
prtiz, que julgaram m·iminoso e digno de re·
provação.
Sr. Presidente, as folhas de hoj0 publicam
um tolegl'alllllla do Pm·a.nil quo é digno de
ser profun!lllmAnte meditatlo.
O Sr. Guilhormo Leito,negociante da praça
de Curityb:t, 1\Jz p:trte tlo grupo que, dumnte
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o regímen decahido, exforçatlnmente fazia a
propngnndn. das novas ideas que mais tn.rde
deviam mud:tr n.s instituições de nosstt
pa trin..
Proclam:tda a Republico., este cidadão foi
convidado p:tl'n occupn.r os Jogares mais ele·
vados na n.dministração publica.
Sempre recusou·se n. is,o, preferindo per·
manccer em sun. vidn. mais humilde de negociante, mas concorrendo sempre com suas
luzes c seus conselhos para a consolidação
dn. novn. fórmn. do gove1•no.
Uma vez !'armados os partidos no Paraná,
S. S. n.listou·se entre os nossos adver·
sarios.
Ha mezes, resolvendo estes organizar novn.mentc o pn.rtido pn.rn. pleitear as e leições que ultimamente alli se deram, para a
lormação rl o Congresso Estadual, foi o Sr.
Leite um dos signatn.rios dos convites, e tomou parte activa nn. dita reorganização do~
elementos pnrtidarios que se achavam dis·
porsos.
Agorn., Sr. Presidente, e peço a attcnçiio
do Sena•i o pn.ra o facto, o Sr. Leite, segundo
rezam os telegramm11s, escreveu um mn.ni· ·
resto denunciarrdo o pm·tido democmta, reti·
ramlo-se de seu gremio, porque' viu que
um partido que só quer se apossar do poder
por meio da torça e da rcvolu~ão, e ainr:Ia, o
quo ó m:tis grave, que em alguns de seus
membros mais proeminentes descobriu intui·
tos restauradores!
O Sr:.. .To,io Con.DEIRO- Pois esse é um
homem de bem.
0 SR. ALBERTO GONÇALVES-E ójust11monte
:t esse partido que o Sr. Presidente da Republic:t ~uer dar toda :1 !orça e torlo o presti n·io,
no Estado do Paraná, e é com seus chef,;s que
o homado Senador por Goyar., em nome do
Governo, estit conlabulando.
Sr. Presidente, nutrimos totlos a esperançtt de que em breve estará terminada a
lutn. de Canudos. Estou convencido do que
alguns Deputados e Senadores, não direi
sympathicos it crtu5'o, do Conselheiro .. ,
0 SR. RAMU:.O BARCELLOS-A amnistia hado
vir logo.
0 SR. ALBERTO GONÇALVES- ... porém levadOS pelo sentimento 1le compaixão, por
esse scnt.imen talismo cj uc dizem ser natuml
;w povo brazileiro, virão logo aprese.nta.r um
pr·ojecto de aumistia em t:tvor desses criminosos.conti·a os quacs todos hoje se levantam,
o fJUil t.nntas vidas p!'Cciosus teum roulrudo à
pat1•ia Cl it~ suas liunilia~.
Si por ncmo en nfi.o tomar pn.rto no de·
Uil1.0, desde' j;i, !'CCOI!lii!ClldO it po~tel•idarJO, O
pc~:o ao Governo quo vil. prcpammlo os rJecrotos contlrmando uos postos do comman-
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Ujr Sa. Sn:N.\DO!t-E' caso de felicitar de
dnntcs tie brigada a Pngeú, Antonio Fogueteiro, Raymundinha, Max i e outros que fo· longe o ;,:overnadot•.
rum nomoa<los para arjue!les !ogaros por An·
0 SR. PAULA SOUZA-ISSO honra muito O
tonio conselheiro, tão ge11c1·at como Gumcr· governa~ lar .
cindo S~r11bia. (Riw.)
0 SR. ALBERTO GONQAtTEs-Nestes t1•es OU
0 Sn. RAjilJ:O BAncgLLOS- V. Ex. dê ~uatro tl~tts o Senado o o paiz hü.o de ser tes:;raças a Deus,por est:w ~eparaila. a _Igrej~ do temunhas da lição quo o Paraná V:I.e dar_n.
E't.ado, Rinii.n o arcebiopo da Brtlua sermo um MiniRtro quo, abusando de sua autoriAntonio Conselheiro. (Hiltwidfldc.)
· dade, está intArferindo do modo mais positivo
mnis perigoso e m:tis prejudicial nos Estados
o Srt. Srm~RINO Vl!lmA - Isso é com o da
E pediria a.o honrado Sen~dor
Papa, e o honrado Seno.dor 6 quem devo de· por União.
Goyaz,
quo
est:i incumbido ele orgamzur
Jeudel-o.
cm meu Estaclo n machina eleitoral, o pa.r0 Stt. ALllE!WO GONÇALVI•:s-Não; ho.via do tido ••. não soi que nome dr~r ...
ser arcebispo civil.
0 SR.SEVERINO VIEIRA-E' o Partido RepU·
O Sn. Sii:YEI:rNo VrEmA- Não ha nrcebiS· blic~mo Fetieral.
pos civis.
0 SR. VICENTE MACHADO-O par•titlo gOVCl'·
O Sr~. ALllEJtTo GoNçAT,VEs- Poderia Iw.- ~~.
vel-os, como hll padres civis.
0 SR, ALBERTO GONÇALVES-Sim, partido
Sr. Presidente, devo concluir.
governista. Pedirilt, dizia, a S. Ex. que meO art. 3-1 n. :25 da Cnn>t.ituição, tiiz posi- elite bem sobt•, o que est:i. Jazendo, S. Ex. ti
tivamente que ú da compctcncill exclusiva um elos que mais se teem preoccupado com o
do CongJ•r•ss' a CJ'enção o suppressüo de em· Jl1'1Jstigto da autol·idarlc.
Pa1 ece-me, Sr. Presidente, que para. SS. E:;cs.
preg-os fcdot•acs, e como o Sr. Ministro do
Interior cl't!OU o omprcgo do substituto ele a unica ant.oridade que se eleve prestigiar e o
commis;n.rip !local de exames no Estaria elo Sr. Presidente <lo. Republictt.
P:tr:~ nit, l.:tnt.o que nomeou um cidadão, dcmit·
O Sn. SJCVEI\JNO VmmA- Acima elo Presi·
tindo um outro que não accupam tal cargo, dento da Republica estü.o as instituições que
ve o Senado que, parece· me, hei ,justificado a el!e encarna.
apl'cscntaçlio úo meu rerruerimenl.o.
0 SR. ALBERTO GONÇALVl~S-POis bem; não
É' bom, St•. P:•csidentc, que os honrados sei como concil i:tr o prestigio d:t a.utm•it!ado
Senadores, 1\!prcsentantes do outl'os Estndo>, com as nomeações que fomm feitas par:t os
api·cmtlarn, it vista do que ~e est:i passandG comrnandos das brigadas da guarda nacional
mn meu Est:ulo, o qnc vac >e passn.1• nos seus. do Paranú,
o l'a.ra.n:i foi ll victimlt cseolhida em primeiJ·o
Os honrados Senadores não ignoram que :t
Jogm·, porque commottcu o crime enorme. r,:u:mla nacional esteve em armas p:Lra comclc icso-pat.riotismo, o CI'imo hol'l'uJ•oso cle não bu.ter a revolta, o, sem oJI'ensa ao respeito d:t
:wquiescm• ao podiilo que c!aqui (\li Jbil.o para autoridade, não ~ei como o Governo colloca
e:egor o Sl'. Dr. Amaro Cavu!canti Senadot• em frente dos novos commant\uutes os omJHH' ;v:tw!Jo Estntlo, qua111!o peLL segunda vez
ciaes e as praças que lm tü.o pouco tempo
o Sr·. Dr. Uhal<lino do Amr~ral renunciou a empunlw.ram armas para. combrttel·os e recaL!eim t.!o Scuaelor !
pclli-Jos.
0 Stt ••JoÃo Con.D81JW-Pois então o St•,
Porveutum a :J.utoridade dos oiTiciaes supm·im·es nü.o dovfl sm• t!lmbem ]lrestigi:llln. 'I
Amaro Cnva.!canti e o Lttct <1a ltcjlublica ~
Pediria ao honraclo Senador por Goyaz
0 SIL ALDlmTo GON<)ALYES-Oepois tl'amf1·
nl1li vao rcalizai'·SO no Paran:i, a eloiçii.o quo e tllmbcm ao honrado Senlldor pela. Bahitt .••
O SI~. SEVI~IuNu Vum\A-A mim 'I
elevo trazer pura esta. Ctts:t nm son ropresent:tilto. Os nobres Senadoros hão de ter obsor·
0 S~t. ALBERTO GO:'o!CHVES-Sim. A V. Ex.
vado um Jhcto 11111ito signific:ttivo, tanto mais l.ambcm, porque, Jallando sem rel'ulhos, como
sig·nif!e:ttivo quanto. est:w<lo n. clciçlio tfio ormon r·ostumo,ao hom•arlo Senn<1or por Goya~
Jli'OXi m:1.. nt.r\ ho,io, 11\11 i tn <liVI'rsa.monto elo ti i Cllllflac!a. a dii'Cr.<;ii.o polit.ica J!os lMn.rlos do
i·ne :-:~. t~:n not:l.do cm 011\:'fl~) E~;üt.rlos, u.inda Sn! e <1 V. Ex. a dirccç:io suprema do todo o
JÍ:To Ji.1i Jillhlicnrlo na illlprcn;;a um só tclo· arazil.
g1·amma qut· clonuneio pres,~o por parte do
0 SR. SIWF11ll:\O VIEIRA-Aponus SOll o mui;
gonmw "stn c! ua I; o, polo con t.r:>.r-i o. ~n.IJc-so
hnmiiile
~overnallo deste pa.Iz.
fJIIIJ 11 hlllil'U.Jlll I(UVCI'[lll,dOJ' i'<-:1 ::<·rOlliOI: :'1.
CtLjiil.;•l ··~ <[p,;l;:tl'lllflCI!li.OS. filiO IJ:i.\'1:1, IIII InO Sn.. ALBI~lt'l'o GoN,,1ArNms- Pr.diri:L ~~.
!.et'iol', dei~m.JlllO naR Iocttl!d!~Llus i.l.J,ülltt:-1 o o.~ SS. Exs. que fiZ<'S~Clll vor ao ~r. l\!iuistro do
~~~lwial p11 1'11. 11 puqdnlltt.'ll Lo.
luteJ'i"t' quo vau pu!' lllll ""111inhu Cl'J'<\llu u
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aconselhassem n. S. Ex. que ombttinhe do vez E' lirl.o, apoiada e posto om discussão o
csstt llurind:lntt flammojanto com que esrú seguinte
o.mençaudo o Estado tio Pttro.ná e mais tarJe
os demais Estados que não apoiam S. Ex.
RllQUF.P,IMF.NTO
Termino o meu discurso esperando ser
attendido em minha humilde supplica, con·
correndo SS. Exs. mais uma. vez com seus Requeiro que a !Ilesa do Senarlo solicite do
exfor~'os po.m a paz e o. felicidade de nosso. Governo que se digne informar em que funi!tltrio.. (1lluito bem.)
dou-se o St·. Ministro do Interior paru. cre:u•
o emprego de substituto do commissnrio tl~cal
O Sr. Hl. de Mendonça. So- de exames rlc preparatorios do Estarlo do Pabll"inho pede a palavra pel>t ordem raná.
para. reclamar o cumprimento do Regimento Sal:J. das Sessões, 23 de Julho de 1801.sendo interrompido por diversos t1pt1rtcs.
AlbcJ·to Gonçalves.

•.

O § r . Presidente responde niio ter
rn.z:i o o lionro.do :,:enarlor por Alag-i1tts e pcrle- o §r. v;eente ~:[aclbado
Sr. Presidente, por poncos minutvs vou oc·
l!le que leia o art. 140 rlo Regimento.
cu par :t attençiío do Senado.
O §r. 8; de Mendonc:~ SobriNão vou discutir o requerimento aprr.sennU~o (pela m·rlem) lê e combinaiido o referido tailo pelo meu collega. do rcpre:;en taçiio; elle
m·tigo com o de n. G4, insiste em que o Regi· o fundamentou com Lrilhltntismo e é rlispcnsavel o apoio dn minha palavra, :Lliás insimonto niio é cumprido.
li cante.
O SR. Pm~siDENTE- O nobre Senadot• evi- gniVenho
apenas, nproveit:tndo-mc ria rlisdentemente não tem razão.
cus~ã.o do requerimento, trazer ao conheci0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO-Então mento do Senado um ft1cto: Hontem ú noito
ó outro tento que V, Ex. lavra.
recebi diversos telr.gmmmas do Estado do
0 SR. PRESIDilNTF.-0 art. 140 do Regi- Paranú, que me communicam desordens 1mmento diz: « Si a ordem do dia for trab:tlhos vidas na cidade de Paranaguú por• mo ti vo do
de commissões, a discussão dos requerimen· proximo pleito eleitoral.
Alguns ,jornaes d<l capital já. deram notitos proseguir:i. até o fim da sessii.o. »
Foi sempre esta a pmxe seguida entro nós. cias destes <listurbios, e posso communicar ao
Não so discutirá nesses dias um unico reque- Senado que já algumas got.tas de sangue pararimento, m:J.s todos que se aprcsentl1t'em até naense estü.o or•nando a corOa do Sr. Presio fim da scssiio. Não ha hora fixa do <Jxpe- dente da Republica.
diel1te quando a ordem do dia Jbr-traballlos Ante-hontern, não sei si por ordem do Sr.
Ministro da Fazenda, ou si por ornem de
de comm issões.
qualquer autoridade federal, assumiu a
Oi! Sns. LEITm ll 0ITIC!OA ll B. Dll MEN· inspectoria da Alfandega de Pamnauua um
DONÇA SOBRINHO dã.O ap:trtes.
1" escriptur:l.l'io do Estado, Solonosco ('I) ou
0 SR. PHESIDENTE ...-. Hontem Jw.via traba· Solovosco, (1) e com o fim do ti1zer pres,üo
lhos de com missões, exactamente como hoje, sobre os empregados da Alfandego..
e por isto é que se prorogou o expediente O que quero signillcar, Sr. Presirlente,
até quasi trcs hora,, discutindo-se requeri- nüo é que o Govo1'!1o esté intcrvinrlo, porque
isto é tacro que todo o mundo conhece ; mas
tnentos.
Vae se ler o requerimento do Sr. Senador quero significar que as con:;cq uencias jit estão
Alberto Gonçalves.
se m:tniJbsto.ndo. ·
0 SR, B. Dll MBNOONÇA SODHINIIO- Peço a A proposito das nomcn.ções de oiTiciaes tl:t
guarda nucional, ou de conür•maç·ão de nop llavt·a JlCIII ordem.
Som pro, chamo u. attençiio rlo V. Ex. ]mra meações feitas lm tempos pelo gencrnl Gno art. 140 do Rc~imento. V. Ex. presto L>cm mercindo Samiva, fizeram os meus arlvcn:aattcnção nos tot•mos, .•
rios o ad VCI'Sarios do Governo tio Estado do
O Stt. Ptm>IDtcNm- Nüo posso pcrmitl.ir Pur:lllit umn m:tnifestnçiio na ci,ludo do Pttl':l·
nn.guit, mnnil'estn.r;üo capilanemltt pelo mesrno
estas int(·rrup,•ües.
individuo que nss,llniu o lo;;o.r de iuspector
O Sotmrlo comprohondo que preciso dar da Allhntle;;a c por outros ...
ord"m c rogularirl:trlc aos trnbnlho,;. O l10n·
r:tdo SonllllOt' niio tom :1 palavra. (ilJJoi<rdos.) 0 Sn.. AwrmTO GONÇ.\LVIIS- Onde teve
Vno se pl'oceder ttlcitumrlo requet•imuu t.o. viv11S o St•. Senador por Goyaz.
(ll<t muitos apartes. O S1·. Preside11tc I"C·
O Slt. VrcgNTL~ iv!AcrrAno-... onrlo foi
c/am" alt~11ÇtTo.)
muito vivado o Sr. Sunudur por Goyaz.
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Nesta occasmo foi :.taca1lo o Governo 1lo
Estndo. deram-se mnt'l'as it memoria 110 M:tlW:hal.Flüt•iano Pci):oto, c .:ut:·ot1 gl'itos fó<)·
dicim:o; e =hlieulo~. ilouvo repnlsn. eontm
estes !Let.os, o o qno ó exn.to ó qne tl'D.'IOU se
conflicto sério e continu:1m dcntl'o da ciuailo
do Parann.guó., percorrendo as ru:t~. bandos de
capangn.s armados, com o Jlrn eviuonLe t!e
alemori~ur o eleitorado p:na a eloi~'i'ío. !"to
nã.o colhe, não v;tlo do nada: o eleitnmdo de
Pamnaguó. lm de defender ::;eus direitos.

Ei1tcs togares nqui siio d.os eleitos !lo povo;

niT.o p011orn ser dado~ de pr~scnk, nom pn.-

l'I'Ct' 11110 senl.ir-sr,·lli:t bem aqui uqnclle <JUO,
orn ve~ 11e cnt,mr pr:Ja. pot•ta, Ontl'assn pelo
pusl.ig1' n.l,erto peln. p!•otec~ão g-overnn.mento,J.
Alllrrn<t·se <!entro do meu Estado, :J.!llt•rnam
aq nelles quo vieram coníereneiar com o Sr.
Wnisr,ro do Jnteríor,que se lhes tinho, dito que
si corresse mal o pleito no Puraw't, fizessem
pt·otestos pel';tnte as mesas, e ug-uardassem o
reconhecimento do candidato governamental
(lla divo;·sos apm·tes .)
pelo Senado.
E apr~veito a. occasiiio para fazer uma
Isto não é n.Jrronta ao Estado do Paranó. : é
declaraçao: Peço ao Senado da Republica n.Jrron1.a rlirigidn. ao Senado da Republica.
que, si alguma vez tem sido sevet•o, e muito (;tpoiarlos.)
severo, no cumpri monto do se11 dever, qunndo
O Governo n.indo, não annullou :1 n.utori·
esturlu estas questões do eleições, use de totlo <iade desb corporação legislativa e ainda não
o rigor para com a elei~'ilo ·a que amanhii. se Ul'l'n.ncou de cada um de nós o sentimento do
vn.e proceder no Pat•anó..
brio e da dignidade, que devem int1uir para
O Governador• do meu Estt11lo m:Lndou re-I que tarnbem se levante bem alto o brio e a
tirar dn todas as localidades, c o caso, por· dignidade collectivo,.
isto, não se parece com a questão de Campos, O que quero significar, Sr. Presidente, é
a for•ça. publica estadmt!, e ató deixou a ci- que no pleito do Parn.nô. o governo local tem
dado de Pn.t•n.naguit, fJUO tem mais de dez pl'ocedido perfeitamente, c recommondamos,
mil habitantes, e cad01:1 onde so conservam a1sim como recommendo,m os chefes politicas
SOJI!P_l'O 15 01;1 20 presos com uma :'Ó pt·a,,n. de de. todas as locn\idades, quo n_enhumn. mesa
policia, servmdo de ordonan~:~ ao commis· dmxc 11e fuuccwnar, que nao se recusem
sario de policia. A guarda da c<~<leia Jicou fiscacs, que mesmo. aos indivíduos que se
confiada :1 gunrda municipal. Isto se fez em apresentem sem todos os co,rn.cteristicos da.
todas as partes do Estado.
lei pn.ra serem ftscn.es em me.as, scjnm reco·
Foi .assim que procedeu o Gnvernallor do bielas, mas que assignem os boletins e que
Farana, procedimento bem diiTercnto do do 1 del'm recibo, que se permitta a maior liberGoverno da. União, que manda seus emprcg:l· dado eleitoral. E o Sr. governallor do Estado,
dos intervirem. Si inteJ•vierem. huo do sol'· som mesmo ser solicitado por politico ne...o
frer todos as consequcncias tio :1cto.
nhum, mandou retirar de todas as Ioca!ido,Declaro ao Senado que aos meus corJ•oli- des a força publica estadual;
g!onari?s aconselhei <L violcnci:t contra n. Antecipo isto jã., porque tenho necessiVJo!enct:J.; a qualquer acto Llo violencht dos dado de fa~el-o: não quero que se pense
amigos do Governo Federal, hiio <le os meus quB no meu Estado a mashorr.a eleitoral, a
correligionarios e os meus amigos do Para.ná {'ro,udaçiío do direito do voto possa prevalecer
responder com a mesma. violencia e veho- tlc n.Jgurn modo.
meneia ~om que foro~. atacados.
o SR. HENRIQUE COUTINI!o -V. Ex. reco·
ta O sar:t?ue, qt! 0 • coucu, d u~r~,.do m~u Es- nhcceu tambcm que cu estn.va eleito pelo
do o .!•1 Pllt!Ctp!Ou a correr. oer •l mats uma Espirita Santo, e depois procm•ou annullar
co.r•oa 1le glonas pam o Pr~sHlente tla Repu- a eleição.
b!ICo., que quer sustentar'' r.n·ça urna candiUM SR. SENADOR-Mas houve duvidas posdatura dentl'O do meu Estado.
teriorc:>.
i(Hrt outros apartes.)
(Trocam-se apm·tes entre os S1•s, TJ. de J!on0 Sr:. VICEN1'll MACHADO - 0 nobre Se·
donça Sobr·inlw, Atbuto Gonçalres e Leite e
Oiticica.)
nndor nem tinlm o direito de lM fnzer esta
interpellaçiío: eu era um Senn.dor exami·
Sr. Presidente, e preciso que estes fn.ctos na.ndo
eleições e <io,ndo o m<u juizo como me
fiquem n.ssig-nalados, e eu rccl11mo do Senado, mandavu
a consciencia.
tenho o tlireito de 1i1zel-o, toda n. n.ttcnçiio
0 Sr:. HllNRlQUl~ COUl'INIIO- Deu dous po.·
pat•a o pleito que se vao Jerir no Paraná.
recorcs.
DisRo ho.io nos coJ•redores, c repito aqui
0 Slt. VIC!lNTB MACHADO- Podio, 1la1' dez;
dentro do recinto, que mej ulgm·ia inca]ln.~ rle
occupar ORta. cn.deirn. no din cm q ne tosse 11 o refbrmei :t ultimn. parto do p:trecor do
cadn. um dos Srs. Scno.doros Jlrdir o voto uccol'<io com liS opiniões do illustro Sanador
pm•o, o reconheci menta do po1lcro8 das cloi- pela Ba hüt.
cões do meu Estado ou tlo qmtlquor outro.
Agora, nuo vim discutir com V. Ex.,
(l!luito bem.)
porque estou tratando da eleiçi:to do meu Es-
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to.do, e mosmo porque. sentiria muito aco.u!Indo. e apoucada a minlm presença nesta
t1•i buno. deante de V. Ex.
0 Stt, HENRIQUE COUTJNIIO - Por q UO
razão 1
0 SR. VICENTE MACHADO - Por nilo vir
discutir com V. Ex.
0 SR. HENRJQUffi COUTINJ!O- Mas estou
no meu dit•eito damlo apartes.
0 SR. VICI~NTf~ MACIIADO -E eu no meu,
rospondenrlo a elles.
Sr. Presidente, fique nccentundo e assigna·
lado meu protesto, para que o Sr. Dr. Pl'U·
dente José de Morues Banos faça o que quizer
dentro do Estudo do Paraná. Dentro da lei,
elle é o Presidente da Republica, fóra da lei,
o Paraná tem brios e tem dignidade.
(llfuito bem.)

o Sr. Ramiro Dnr·cellos Quero tambem Sr. Presidente, fazer algumas
considerações sobre o requerimento do illus·
tre Senudo1• pelo Pumná.
Quem vê a barba do seu vizinho arder, diz
o riJão, põe as suas de molho. Os actos re·
centos do Governo em rela~•ão ao Estado do
Paraná devem de, certamente, despertar no
espírito dos 1•epresentantes dos Estados vizinhos, que foram assolados pelas ordas uru·
guo.yas de Gumercindo Sambio., grn.ves n.ppre·
hensõcs.
As gra~.as e cargos de confiança que o Go;
vcrno do Sr. Dr. Prudente de Moraes est11
rlistribuindo aos capitães das forças rebeldos,
ainda ha pouco amnistiadas, representam um
proposito reaccionario que póde acnrreto.r
consequencins gravíssimas para a ordem pu·
blica nesta parte do paiz.
Parece que o Governo deseja, premiando
os rlesordeil'Os de hontem, não só da1• teste·
munho publico do que rompe toda c quo.l·
quer solirlaried11de com a politica do Mn.roclml Floriano, como que até deseja que se
reaccendtt o Jacho da'guerra civil no sul da
União.
Vae fm•ir-sc dentro em breve, SI'. PJ•esidente, o pleito eleito1·al po.1•a eleiç:io do Pre·
sidonl;e da Republictt. Ora, V. Ex. e o Senado
compre!tondem bem qual o immenso int.e·
resso polil.ico que hüo do os partit!os l1gn.r a
esso. elei~•üo.
Sn.bem todo~ que domina vencedor o
partitTo republicano nos Estados do Rio
Granel••. S1t1lta Ctttlmrina e Paranit, após
umn. l11tlt SC!Il trcgou.s; tle;<le o inicio tia
Rcpuhlie,t ninguem ignora qne os tlllvorso.J·ios ,,o,sA po.J·tido, cm vez do !J!'o]larn.J•em·
se paw o cumb:tl;n pacifico das tll"Ims. prererimm a tentu.tivrt do tomar o potler pela
torça da~ armas, abandonando as quali ncaçõcs
e os pleitos e!eitornes.
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E' um facto que jit pertence a nossa historia: levou tros annos a preparar-se essa
revolução, que tem por inicio a invasão do
Rio Grande rlo Sul e por epilo~o a morte do
a.lmirante Saldanha. em Campo Osorio, depois
de haver levarlo a morte e o luto aos tres
Estarlos meridionaes.
Pois bem, Sr. Presidente, si o Presidente
da Republica considera-se no direito de depo·
situr a sua confiança no.quelles que depredavam os nossos Estados, mesmo quando era
S. Ex. eleito, é de nosso dever •. como representantes legitimas da ma.ior1a. daquelles .
povos protestar energicamente. contra o Governo'que, do modo o mais impolitico e I~·
sensato pretende atacar a nossa. autonom1n.
e arma' de prestigió o braço dils que foram
vencidos em todos os terrenos.
Não é só um sacrilegio, é uma. afronta aos
bravos soldados patriotas que defenderam o
pavilhão da Republica, sujeitai-os a serem
commanilados pelos capitães das phalanges
revoltosas de hontem. O Sr. Presidente da
Republica leva muito longe os eifeitos da
amnistia.
o SR. EsTEVES JuNroa-Muito bem.
0 SR RA~!IRO BA.RCELLOS-E.' muito de esperar·S~ que essa. gente, não ~ppa.;rel_!lada.
pnra os pleitos elettOl'aes e que nuo d1spoe de
força politica naquelles Estados, procure a
todo o trnnse para corresponder ao appelli!
do governo ~e!!tral, i_mpor.-se pela força na.
proxima. ele1çao presJdencJal.
.
Quaes vão ser, pois, as consequencuts da.
temera!' ia reacção que está lev~ndo por deante o Sr. Presidente da Republica 1
E demais, não me parece que o chefe da
União tenha o direito de impôr a sua vontade
politica. sem attender a que as consequenci11S
de seus actos teem de forçosamente prolongar-se pelo período presitlencial de seu suc·
cessar.
.
_
t
o Sl'. Presidente da Republtca ~a~ s~ eme
de reaccendel' o facho da guerra CIVIl, JUStamente na occa.sião om que está o. findar o seu
tempo de governo!
Senlwros, isto nilo é só uma imprudencia;
é umtt obseco.çiio de espírito, que não faz reconhecer o perigo dos proprios actos.
0 Sr. JOÃO CORDEIRO-Apoiado. E' uma mO·
lestia ftttnl á Republica.
o SR, RAMmo BA.RCELLos-Digo e com pezar
sou obrign.1o a levar ao conhecimento do Se·
nado esta minha pt•evisiio.
Si os legionarios de Gumerci nrlo. aquelles
que tr.!a.rn.m os campos rlo Rio Gr:mde, que.ro·
tluzir•n.m á mi~eria 11grande fachn.-,la fronte~ra;
quo trouxeram o luto o a morte a uma éjuant.idn.do enorme do fttmilias no meu ~st:LdO,
forem aproveitados pelo Governo ; SI o Go-
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verno pa 1·a consl.ituir uma politica sua na-1 O S1t. AWilRTO GoNçAr.v.re~ .-Depois !111 de
quolle' Esta. do lançar müo dos mesmos mei?s / appellar pa1·a o nosso pa.tr JOtJSrno.'
de que ostn. lanQando p:tl'l1 o Estado d,, P.t- o SR. lhMmo BARCJlJ.I,os- No.; que. até
runti.,o Governo vao proi'OC::l'de~orrlo~s mu~to ho,io nílo temo9 leito mais do que nrlrlllr:_:r
sérias. desol''lens que nan ]Joderrt fuCJI- nos cidn.dílos rio exercito a mnximn. correc~ao
menta suO'omtr ; porquo evinentomento ~ do seu procedimento, mantendo a~ uutol'iGoverno que assim procQder rlernonstrarrt 1lndcR Je"it.imn.mcnte constituidn.s. val'!'HIUO
que quer f11zcr umo.reucção para abntor no da sua ré:~ponsabi!i11iulo torlfl e qufllqueJ• itlca
espirit.o dos repnbli··anos .do . sul nquello de movilncnto nrmado; nóg quo prrvamos
t:;I•ando sentirneuto de solldnrJellad~ repu- com o> princip:tes chefes militares podemos
!Jlicana, que os levou a twlo sacr~fic:1rom dar testemunho da currccçiio do seu procepa_ro. impedir o uomil!io de Gumcrcmdo Sa- dimcnto (apoiados e a)l!II'ICS) e uns in,iustiço.s
rn1va e se~:~s companheiros.
. _
quo lhes tem feito o Governo rlo pitlZ, !!~sE no di~ em quo esta ~·ouvic~·ao s~ npo. confiando dfl trapo. e rla propria guarm~ao
dernt· do nmmo d:Lquelle~ Iepub!lcanos, que da Capital, procuran1lo 1\Jrmar fi:t po!ICII1
niio silo centenas mas millmrcs, es~es na tu- local umr1 especio do gunrd:L pretoriano..
mlmento procurarão dd,mdor·S~J 11 SI, porque (.4poiados.)
assim tambem deflln,lem o sru Hlcal.
o Gov;,rno niio 0 fa 1·i1 sil!l]Jiosmonte a bar- O Sn. VIC~~TE 1\IAcn~n~-Mandunuo uquarbas enxutas, como vnlgarmnnte se diz.
telat• bato.llwes na Bah1a.
Conheço fi minlm torra; niio estou fazenrlo O SR. ftAMmo BARCELLOS- E' precho que
ameaças...
rio 11ma vez. por todns se diga uem 11lt.o ao
o Sr:. SgvEmNo VJEIIU-Niio cstó. f11zon~o paiz: inventa-se, !ova-se it alma timida do
outra. cou;a,
Presidente da Republica, desde quo subiu ao
Podor, a convicção <le qtw existo uma conspi0 Sr.. RAMIRO BAI\CELI.Os-. · · pelo con· mçiio tramada contras. Ex. (npoiados c
traria estou a visando o Guverno.
apartes), conspiração em quo es!D.o envolNão ost.ou li1llando só no interesso do. meu vidas os maL;; qu~Liifica,Jos membros do parEstado,cstou fhllando tamb8ll1 no interesse dos tido republicano o os mais tlistincws :;eEstados ria Paran:i e Sant:L Catharina, porque nerncs do exercito. (Apoiados c apartes.)
toram estes na Republica os quo mais sotrr•o- Senhores. este pllantnsmfl quo, qUtiilto a
ram torlos os ho1·roros da guerra, cimentando mim, foi crearlo cxprossamento pura tornar
fi sua umisado e so!idaricrlarle com o scn pro- certas entid:1des inuispr•nsaveis em uma fraca
prio sangue. (Mtd!O bem ) E isto não ó cousa o merh•o,a nuministraçiio ou p~.ra. se jnstitlcaquo se possa 1hzor desa pparccer do scenario rem talvez as verlms >ecretas ila polieia ou .•.
politico dO Br11zil po1• patcnt0s ele guarda O St:. GoNÇ.\LV!ls FERREtRA - Isto ó urmt
nacional a~si~:nadns polo Sr. Ministro do ln- nccusat[io muito gr:we. quo v. Ex. não devo
teriOl', (:1poiados e apartes.)
pt•oduzir s0m apresentar imrnediatnmente a
Sinto tnntoo que so cstit fitzondo no Parnuá prova.
como si fosse feito no mau proprio Estado,
O Srt. RAMIRO BARCELLO:s- Estou t.imndo
Neste an,lnt• quererá manrlnr o Governo ueducções, que nílo podem ser iufirmadas pelo
nmnnllü. pam cornmanrlnr o fi" rlistricto, r1ua procedimento quo tem o Gove1•no.
e o principal rla Ropubtici\,Uili grncral cncarO SR. VICI~NTE MACI!Ano - Ha umn meuregado rle 1\1zm• ahi lrmal·eac(•ílo politic11 ii so.gem do Pc·dcr Executivo, pedindo mais
sombra da fol'ço. ledora!.
90:000$ para a verba secreta.
Niio e uma in.iusti~a que faço no Governo,
O SR. RAMIRO BARCI,I.LOS (para o S1•, Gonporque c!lo .i:\. tentou fu7.01' politica no meu çalvcs Fc1"1'cim)- V. Ex. que me dá o upa !'to
Estado ntmvé~ dr1 auloridurlo do cornmnn- o que pt•ivn com o Governo, é que mo dove
dantc rlo districto (apoi11dos" npnrles); mas si explicar qu:<es as cJtusas rliLS )JJ'01ltplidõe::
o tent1Ll' do novo, ~~~o con>eguirá mais do que constantes uas tr·opas do Rio de .Janeiro.
levar· n desor•r!el!l ao seio 1lo proprio exercito
0 SR. GoNçAr.vgs FERltE!ItA-0 meu n.parte
(aJ1ar:cs), que no~ rstillla, qno lnton no no~so 0 om relação li. vorhn. secreta. a respeito da
Jauo e qno e~ tá <·om]lletnmcnlu irluntifl,·nrlo qun! v. Ex. fhz uma insinuação quo at:tca
com os uos,os sentimento~ ]'aro. a dcl0za du muitas pessoas.
llepublica.
O l'lt. l~Hm1o B.\l:C!lr.u.s-Niio faço insi·u~r Sr:.. SENAnor:-Já c~;tá fazrwlo reucçílo nu:.:r:ão a csl:l 011 aque!la 11 c"sua ; 0 que digo
no ~xcrcito tum!xjm.
ó quo o p,•esideute da Hcpu!Jlica 11iio pótlo
O SR. RAml:o BAl:CEr.r.r s- Si o Governo inveutnr est11s continuas conspil'llçries. fJ uo
tonta!' isto lm rlo,qUaUilll lllllito, uiviuiJ• Ol'X• dÜO !Og'llr ll todas llS ]ll'Olllptiuti('S O lhCdiuUS
orei to e :;oril victiura tlo sou prr•prio acto.
cxtraordin:uias. AJ:;uorn ltto hr• do Jov:ll' os
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--------~=------------------------------------~---mexericos, e como quem os tá encarregado do põe á test11 do um mo v imen t.o desorganizavelar pelo. orrlPm puillica. é a. paliei~. niio fO dor, trazendo 110 munr1o polil.ico a mesma
pó• Ie a.ttribuir siniio ti policia este terror· qno deso!•.lcm que tem sabido manter na admi-.
tem continuamente pPS<tdo sobre o espirita do nistrn ç•iio.
Presidente rla Rcpui.Jlicn..
0 S!t. GONÇALVES C!LI. VES-E11 niío vejo
Scnbore~. trrn·se u.busndo rla credulidade ainda descrimiLJaçiio do idéas partidarias.
do Sr. Presidente dn ltcpublica!
0 Sn.. RA~llitO BARCELLOS-A começar por•
UM SR. SENADOR-Desde que subiu 110 V. Ex. que não sei a que partido pet•tGnce.
Poder.
O Sit. GoNçALVEs CnAvEs-Eu vejo dons
0 SR. RAMIRO BAllCELLOS-Si houvesse grupos com o mesmo programma.
necessidade de provas niio preeisavn. de outra 0 SI:. RAMIRO BARCELLOS-Com O mesmo
si não esh: ainda. ha poucos dias, 6 lltcto sa- progmmma não, que o segundo g-rupo ainda
birlo, homens poli!.kos de r~rnnde reputaçíi.o niT.o o tem, nem mesmo o do p1·estigio da at~
eram acompanhados e vigiado,; ror tiecruto.s torirlarle, pois que está arregiment.~ndo os
da p:Jlicia.
rebeld.es rlo llontem.
Niio devem estranlw.r, os Srs. ~overnistns nlas, Sr•. P1•osidento. em.w:mlla-se o actual
que venha agora surginrlo no CongJ·~sso a Govm•tJO em tantas diillcnlda.dcs, c!lo que não
annlyso destes e outros actos do Governo.
didpüe de accentuada maiot•ia no seio do ConSS. EEx. as3irn o quizerarn e niio devem gresso, no momento ngudo rla crise financeira
esperar 'o nosso silenciO, quando tratam do em que todos o~ esforços reunidos e a boa
u.butcr o nosso prestig-Jo,nprescnttmdo-nos nos vontade dos ltomfns politicas niio bastariam
olhos do paiz como vel'lnd!Jos jacobinos,rcvo· tall·ez par.1. levantar o nosso credito e dar
lucionarios, dcsorclrirns c anctrchist.as. nos remedia 11 tantos erros accumul:1dos!
mui tos cntrc·linlmrlos que apparecem lWwia Como resolve!' tantos problemas dilllceis
mente nos jornaes, pag-os prova velmento por semeando a rliscordia. o dissolvendo as forças
nlgum mil1onario iuimigo nosso ou cumo a.n- vivas do nosso mecanismo politico 1
tigmnonte, no tempo t111. monarchia, por cero St:. SEVERINO Vmm,1.-Pa.ra resolvel-os
ta~ verbas do orçamento.
ó que devemos todos trab:ühar.
0 Sll.. VICENTE MACIIADO- Quem seril. O
0 S!t. RAM!P.O BARCELLOS-MM como, Si é
nablbo?
o proprio Governo quem se encarrega de le0 SR. RAMIRO BAP.CELLOs-Estn. nssidui- vantar a luta aqui o nos Estarlns que repredude na imprensa parece-me estar demons- sentamos'? Elle uüo parece comprehencler a
trando que o novo p:trtido n~o se acha muito sua propria. situaçiio e o quanto lhe fallecem
farto, apczar rle dispor de todas as ~1·aç:1~.
forç,,s pnra agir sem o nosso concurso.
Sl'. Presidente, os illustres politicas pro·
O me lhor é que V. EL o seus amigos fi·
motores da nova situnç-iio ussumir:rm perante zcssem sentir ao Governo a nocessitlarle que
a Republica immcmsa rosponsr1.bilid:ule; nfils· tom de niio estar levantando tempestades po·
tarnm-nos do caminho da t.•lerancia com que liticas no momento em quG pesa sobre seus
esto.v:tmos consentindo que umn situação hornbros a enoJ•rno rcsponso.bilid.nde de i~
anemica, frouxa e incapaz de enfrentar com pedir que de um tollo se esboroe o oredlto
os dilllcois problemas da nctualidnde se !'osso nacional.
arrrtstando ingloriamente atri a tm•nlinor;:1o Sr. P1•csident~. o que so estó. praticando
legal do seu mnndato, <to pn.~so que so rcvc- cm relação ao Paraná não ri Hómente um
lmn lraqnissirn:ts par11 aguentar o pcw todo absurdo, ó uma imprudente provocação. Tud~
da smt obr11.
nos faz crer que essa provoeaçíio se estendera
E, no andnr cm que viio, muitas eonsn.s a outros E.>tados ..
graves haYe!Oos do ver ninda. Hoje ,ão os E, si a!! i, para uma oleição de Scnlldor, !los
inelhoJ•es republic:tnos suspoitudos tlo conspi- cousas se inici!lm por tul modo, o que n_ao
rarloJ•es, receio do li:H ç•:t armarh, noJucaçl'to será em todo o Brazil por occasiiio do plmto
do revoltosos pam u. gu:il'lla nacional, o pl'esidencial 'I
nquurtcllnmento illPg:tl da mesnm g-uarda., a
Tem sido, Sr. Presidente, muito infeliz a.
]IOr.•eguiçiio its es!lulas militn.rcs; nnmnhii nossa Republica; quando não ha difficulserão as rleir;ücs :t bieo rle pcmm p:t!'a impôr rlades ... cream-se ; e quando existem, tudo
á Republica um pres1rlcnto 11 vontado uo se filz po.rtt quo não possam ser x•esolvidns!
:tct.twl o do grupo ilo quo se J'cll. choli:J.
No mais duro tl:\ crise m:tior por que tem
N~o lnt mclltOl' c:uninho par:t ciJpp:ar <Í pn>sado o pu.iz. no apogeu tlJt desoJ•clcm admifl.!Hll'Ch ilt om nr .me r! o prestigio d:t <tutoridarln. nistrativa, no período o muis tr1ste a que
Mal se comc~n.va, a m·gan1:t.nr no rmiz, tlepoi.:; tom doscido o credito nacional ... é que so
do tantas peripccias dolorosns. ns lbt'<:ns ooli· levantam no espit•i to do chefe rla Nnção o dos
tic· 8 UOl'll\lleS O Oiti fJU•J O pt'O[Irio GtiVol'nO ~e tJUO soiJro ello influem umas extempot·ano~s
.SuUI\1\u
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smceptibilidad(,S de pJ•ostigio ç:overnamrntn.l

Fica arliarla a

rli~;cm~ií.o

e com a pahwra o

e dct.erminn.m a dcposi(:ão do chefes politicns, Sr. ll. rle Mendonça Sobrinho.
intervenções nos Estados, reacções contr:~ o o I•R. PJtESIDENTiil designa para ordem do
elemento que ainda boutAm davn o seu san- dia da sess~u :;eguinte:

gue pelas instituições republicanas e galardão
para os que se revoltaram !
Como tudo isto está áquem dos altos ín·
teresses da Rcpubl ica !
E agora? O que pretende fazer este Governo
para rlar ao po.iz conta dos seus comnromissos ~ .
•
Sera, como tem succedido, fazendo com que
seus alJ!igos fujam do.s sessões da Camara
para evitar derrotas ~ SeJ•á que julgue inexgotavel a nossa generosidade e quo conte
viver dos favores daquelles mesmos a quem
está aggredindo?
J~ que o S1•. PJ•esidente da Republica
asstm o quer. secundado por seus ami"OS, é
chegada a occasião de definirem·se as respon·
sabilidades : na. guerra como na "uerr:t!
A inter_vençiio do Presi•lente d~ Republica.,
Sr. Presulente, na eleição do seu successOI'
vac ser uma ver(lu,ileira calamidade porque
abrirá um periodo novo do desordc,n~ desde o
Amazonas até o Rio de Granrle do Sul · tanto
mais que O SeU antecessor, que eJ•a Uln SOl·
dar lo, legou.Jhc a esse respeito o mais leal o
honrado precerle~to historico, que pot• si só
bastava para glonficar o seu nome.
.0 SR. SEVERINO VIEI!tA-V. Ex:. sabe per·
fmtamente que _o Sr. Prudente do Moracs não
é homem para 1sso.
0 SR. RAMIRO lhRCELLOS - Sei perloitrt·
mente que VV. EExs. o Jev.wam pam este
er~·ado caminho ; sei peJ•feitamente que niio
fot paro. outro flm que se architcctou estn.
no~a situ'lção. No ter·reno, pois, om que nos
esttto collocanrlo, niio h:t mais que contar com
as nossas cond~scendencias.
O SR.. AQUILINO no A~!AitAL-0 discurso de
V. Ex., lido na Europa vae levantar o nosso
credito.
0 Stt, RAMIRO BARCJlT,LQS- Parn. levantar
o nosso credito nilo é por certo o m1tis erncaz
o processo que V.Ex. p:trecc querer adopt:w
-.o de dizer aman a um goveruo que, n.té
ho.Je, nado. tenrlo feito cm llene(lcio rlesse
mesmo credito, Ianr,a·so ng.,r;t naG aventuras
da politicagell_! nos Estados paJ':t prepamr a
sua mtervençao na elekão tlo Pl'csirlente da
Republica.
Voto, Sr. Presidonte, pelo rcqnerimento,
demonstrando. como J'epJ•r!scnt:tnte rlo Rio
Grande do Sul, a minha inteira. solidarin 1ado
com o;; ropuulicano;; do P.~r:tn:'t., n.~·grcd idos
]leio ~ovcrno centml o rtlllo:",:;~dns do unm in·
debitlL intorvonr,orio m~ politil!:t de seu Est:u\r1,
onde süo, indiscutivol. m:liot.•ia c toem n. responsabilitlado de sua poliLicn. intcmn, o do
~AU govomo local. (Muito liam; !<Jloiados.) ·

Trabalhos ele Commissões.
Leva.nta·se a sessão ás 3 horas e 50 minutos d:t tarde.

Publicação feita em virtude do deliberação
do Senado, tomada em sessão de 23 do
julho de 1897

Sr. PI'esirlente •lo Senado Federal- Em
Mensagem n. 16, de 6 do corrente, pedistes
·
que o Governo informasse :
I", Si o Governo Federal tem conbeciment.o
da lei do or•çamento ultimamente decretada
no Estado das Alagoas e cujo art. 1:3 autori zn o governo dn.quellle Estado a taxal' a
importação e a crear uma Alfandega estadual
2", que providencias deu o Governo para
prevenir esta violação da Constituição Fe·
der·al e das attribuições privativas da União;
Tomando em constderaçi:io o exposto devo
dizer :
•
Ao 1", niio tem o Governo commnnicacúo
officialrelativa ao facto supramencionado;
Ao 2", não tem o Governo attribuição par•a
prevenir as resoluções do podei' legislativo
dos E.,tarlos, rle modo a impedir que ellas scjn.m tomadas de accordo com o seu modo de
entender.
Cabem na esp!Jera de a.cçilo do Governo
Federal as demonstrações dirigidas aos poderes Estaduaes para o~ convencer• da inconstitucionalidade elo actos excedentes da sua
juJ•isrlicçiio, a determinnçiio de providencias
'us autoridatles administrativas federaes pam
que nus swts circumscripçüos nüo annuam e
o.ntes se opponho.m. dr.ntro das suas func·
çõcs, a in vasúes, illogalidades ou violações do
rlireito por parte dos Estarlos, e finalmente, a
recommendaçiio do Minister•ío Publico pam
velar e agir, segundo as leis, de morlo a manter as relacões normaos entre a autonomia
Jocn.l e os rlireito.l da União.
Provocado por filctos var•ios, tem o Go·
vorno Fmlet•;ll por vezes uzado de todos os
mrios aprmtarloo<, no ~entirln do s;tlvn.guart!m• n. enmpotrlnci:l. dn. Uniii.o, Jti. rol:itivnmr,nto a" r•stnilo!Pcirncnto tlo impostos, .i:'•·
q u:~nk' a cmi~ ...;;Lo de ola•ig tQtjcs ou vales no
port1ttlot· por parle rle alguns E~tudos.
Qrmnto ao caso que f;~z objecto da presento
informação- impostos inconstitucionucs ![III·
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çn.dos pelo congresso das Alagôas paro. o anno
rio 1898-continnarit o Governo Fr,tlcrul, como
em ontl>;1s circumst:~ccifls, a. ompi·egar o;
mews ao seu alcance, de accorrlo com as leis,
P?-l'lJ:. m~nter em su;t integridade a jurisdiCçao federo.!, tenr\o cm vist[~ o que oecorrer.
Capitnl Federal, 12 rlo julho de 1807.Prudente !. do Moraes BMros Presidente da
Republica.
'
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P1·esidencia rlo :S1'. lrlanoel Victo1·ino

Ao meio-dia. abro·se a sessão, estando presentes os Srs. Senadores Ma.noel rle Queiroz
J. Catunr1n, .Tosó Bernardo, Joaquim Sal':
menta, Francisco Ma.charlo, Manoel Barata,
Justo Chermont, Nogueira Pnranaguó., Pires
Ferreira, Cruz, .João Cordeiro, Alvaro Machado, .Abdon Milo.nez, Almei•la Barreto,
Gonçalves Ferreira, Joaquim Pcmambuco,
B. de Mendonça. Sobt•inho, Rego Mello, Leite
c Oiticica, Severino Vieira, Virgílio Damasio,
Eugenio Amorim, Thomaz Delfina, Lopes
Trovão, Feliciano Penna, Gonçalves Chaves,
Fer•nando Lobo, Paula Souza, ~1or11cs Barros,
Caiado, Leopoldo de Bulhões, Joaquim de
Souza, A. Azerodo. Generoso Ponce, Aquilino
do Amaral, Alberto Gonç:1lves, Esteves Junior, Gustavo Richard, .Julio Frota e Rn.miro
Bnrcellos (40 J.
Deixam de comparecer, com causa participada, os Srs. Raulino Horn, Bcnedicto Leito,
Gomes rle Cast.ro, Pedro Velho, Almino Afíonso, Rosa o Silva, Coelho o Campos, Lea.ndro Maciel, Rosa Junior•, Porciuncu!:1, E.
WandeoJ;:olk o Pinheiro Mnchndo, e, sem
ella, os Srs. Ruy Bar•bosn, Henrique Coutinho, Domingos Vicente, Quintino Bocayuva
e Vicente Machado (17).
E' lida e postn em discussão a uct:1 ela. sessão anterior.
O Sl•. B. de 1\\l!endon<r.'a §obt•i-

nbo precisa J'azel' algunms obser·vaçi)cs
sobre a acta.
Niío póde cleixa1• de reclam[ll' contro. o
modo por que se acha lavrada n neta da sessão tle hontcm c contra o morto por que to i
feito o transumpto dos dc~atcs que se tt•.tvnmm.
Deu-se honlem no Senar1o um incir1onte
muito grave, em que o orador, ti':Ltttndo rle
chamar a attonçü.o do Sr. Presidente para o
cumprimento do Regimento, do n.ccordo com
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o direito qun lhe f:tcultn. o art.. 35 do mesmo
RHg-i:nonto, o Sr. Prcsirlente, f'squecendo por
um momento a gentilcz,~ com ~ue costuma
proceder para com tqdos os Senadores, o! vi-'
dando-se da alta posicão que occupa em cara·
cter duplo, já como Vice-Presidente da Republica c já como Presidente rlo Senado, chamou o orador ;'1 ordem, mas fel-o de modo
que se não pode coadunar absolutamente com
o caracter rle um rept•esenta.nte da Nacão, de
cm Senador da Republica.
Como Senador, tem o oradot• o direito de
chamar a attençã.o do St•, Presidente, todas
as vezes que entendet• que o Regimento não
é cumprido t!elmente, conforme o art. 35
desse estatuto, e com isto não làz mais do que
cumprir o seu dever,
Entendia, como ainda entende hoje, apczar
rle respeitar as decisries da Mesa, que o Regi·
mento hontem não foi observado fielmente
nesta Casa.
Declarou o Sr. Presidente que a pr•axe seguida era que as discussões dos requerimentos, uma vez encetadas, continuariam desde
que o. ordem do dia fosse-trabalhos de commissões.
Mas, diz o orador, onde existe a lei não
póde Imver praxe; o o orador teve hontem
occasião de ler o;; at•tigos do Regimento.
Reclama contra o modo por que foi hontem
chnmtHlo ti. ordem pelo Sr. Presidente.
Por mais o.lta que seja a posição de S. Ex.
no Se:1arlo, deve tam bem comprehender que a
posição de um Senador é bast;cnte elevada.
O Diario do Con,q1·esso e os outros jornaes,
com excepç[Lo do O Pai:, não dizem a
verdade do que occorrou e é necessario que
o publico saiba que o Sr. Presidente cumpre
o Regimento de dous modos; um, para o
oradot• e seus amigos, e outro para os amigos
do S. Ex.
O incidente hontem succedido é conhecido.
Fazenrlo o orador o transumpto do requeri·
mento, quando fallava a'primeira vez, sobre o
cumprimento do Regimento, debaixo rlo
uma trovoada extraordinaria, não pôcle
externa r o seu pensamento, e pedio a palavra pela segunda vez. Entretanto, quando
mnl começava suas ligeiras consideraçües,
dizenr;o: '1Sr. Presidente, venho de novo cha·
mar aattençiio de V. Ex. para o cumprimento
do Regimento», S. El\. rospondeu-Nao pode
fall<tr, nao póde f'alla'l'.
Viu que S. Ex., dirigindo-se ao ot•ador,
despi·cndict olhares iguaes aos raios de
.Tupitor•, incutindo no orador o receio de ser
fulminado pela Mosa.
Entretanto, S. Ex. vae vor qual a disposi·
sição regimental e pcht'mcsma ficará s:tbenrlo
o qunut.o hontom so afastou do mesmo Regimento. S. Ex. não póde dizer• 11 um Senador• : nao pode fallar, nao podo faltar. O
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unico elireito quo lhe concede o Regimento é S. Ex. n~ou de li:lt•mulo. diver,a. que niio
o ele rlirigil•-se a um Senador que se ache a prescl'ipttt no alluclitlo Ro:.rirnento. E S.Ex.
fora da ordem, dizendo-lhe prirneimmr.nte: niio podia elizer terminantemente: não póde
«Attençiio » i e, si isto não b:tsto.r, dizer-lhe : fcttltt•·· 1111o póde faltm·, nao pdde f'allal·.
«Sr. Senador F... , attençüo. »
E' isto o que deseja que flquo constando,
Nado. mais. E' o que o Presidente elo Se- pam n, toelo o tempo si~ber-se o que realmon·
n!Ldo póde dizer a um senudor.
te se passou, qual o modo por que S. Ex.
0 Sa. ALBERTO GONÇALVES- Mns nenhum ltontem fez um1~ advertencia ao ornilor ; que
Senador póde fnJh:tl' sem lw.ver obtido <t pn.- eleseja isto conste do .Diario do Congresso,
lavra,e o orador fali ou sem que a pai:J.Vra ln e p:tr:t l'uturarnente conhecer-se como o VicePresirlcnte da Republica, Presiúento do Se·
tivesse sido dada pelo Sr. Presidente.
naclo, rosturnav:t charnat• ri. ordem os Sena·
0 SR. B. DE MEJNDONç,\ SOBRINHO- 0 hon· dores da Repuulica.
rado Senador pelo Paraná falia deste moe.lo,
pm•que o facto niio so deu comsigo. Quando se
!'Õl1•. Presidente-Os Srs. Senado·
trata dA simples nomear;ões d<L guard11 n!L- rc~Oque
se achavam presentes hontem po·l,Jm
cionul do Paraná, S. Ex. levanta· se da sua dar tio! testemunho
do incirlente que occorrcu
carleira. pa1·a fulminar o Govevno.
e ao qu11l se referiu o ltonmdo Senador.
O Sr. JULIO FnoTA- E esta no ~cu di·
Tm tanrlo-se de sujoit[r o. apoi" mento um
rei to.
requerimento envi11do pelo Sr. Senador p1t0 Si\, B. DE MENDOIIÇA SOBR!NllO - Quer dt·e Alber·to Gon(;alvos, !tiÜCR mesmo ele ser o
tornar bem clara a recl::tmação. O art. 36 apoiamento resolvido pela Casa .•.
do Regimento diz :
0 SR. ALBimTO GONÇALVES-Antes mesmo
«Nos casos dos arts. 33 e 31 e em outros ele set• lielo.
semelhantes, o PreRidente advertirá os~
0 Sn.. PRES!PENTE-... impocliu o Sr. Senador, usando da fórmula : Att~nção. Si
essa ad vertencia niio bast:n•, o Presillen te nador Bern:ndo de .lfendonr,:a SoLriniJO a lei·dirá : Sr. Se011dor F... attencão ; e si ainrln tum tl.o requerimento que a Mesu lt11vi11
for infructifei'!~ essa aeh·ertr:ncia nominal o mane! ado proceder pelo sou 2° secretario, como
Pre!identc consultará :1 C:1sa, si consente ~m mo.ncla o !{egimento.
que o SenadO!' s~j:L conviduelo a retirar-se
A Mes:1 11rlvertiu n. S. Ex. quo nlio tinha a
devenrlo a rlecisão ser tomada por dous terço~ palavra,mesmo porque S. Ex. havia pudido,
dos membros presentes.»
mas a i\Ies:t niio llt'a JlOelia dfLr, antes da delibm•açiio
elo Senado.
E' o texto regiment::tl e cousa muito diJTerente do que se pr·aticou hontem.
0 Sa. B. DE MENDONf,\A SonmNJJO-Fallei
Foi o orarlor obrigarlo a sentar-se em vista pela ordem; com acquiosccncia de V. Ex.
do modo insolito, por que o Sr. Pre~idente se 0 Stt. PnFJS!PENTE-V. Ex, continúa a in·
portou p11ra com elle ...
terromper-me, continúa a provocar esses incielentcs.
VozEs-Não apoiado.
0 SR. B. DE MENDONÇA Somu:o-;no-•.• e pOI'· O SR. B. DE ME:o-;noNf,\A. SomuNno-0 nobre
que naquolla occasião fez-se um gmnde tu- Senador pelo Parani dó. a.pat•tcs i tenho igual
multo, levanta elo pelos Srs. Sen:tclorcs ela direito.
opposiçiio. S~ntou·se. pois não quiz confir- O Sn. PRJCStDENTFJ-Oart.• 31 do Regimento
mat• os concmtos da Gazeta de Noticias rle 1111. tliz o seguinte :
:poucos dius, por meio elo um dos scu's repor « Ncnlmm Sonael01• poilcriL ti1llat• som porlir
ters, rleclo.rnndo ter vindo o nr:1dor invertm• n, pn.lu.vra ao Presidente. e. concmlirla estu.,
todas as normas o tuclns ns trad icçtics do So- fallaJ'iL de pó. excopt" quando obtiver do Se·
naelo, e injuriar o in:mltar o~ seus collegns. !llllio
liccnç·a pam Jilllar· sentado.»
Para não )laJ·tir cl.o ~emHlo um ócho do apoio
Mesa
ni'io eleu a pt:h VI'I\ n.o ltom·ado SoA
ou favor a. tal opmmo ela Gaoeta d" .Nolid~s
foi que o orador deixou a tribun:t.
' naclot·. quo nií.o a pudia ter, porque não
A reclnm:tção que faz vorsn. sobro o sc"uin· poelia int.unompew o processo do apoiamento
te: quer quo 11 acta s~ja lilü, n:wrnnclo"' com rlaq ue!Je requer• i mcn to.
Mas o lionmclo Somvlor, niio oboelccene\o ~~
exactidão o que se p11.ssou hontom; para que
fique consf.:tndo quo qunnrlu honte'IIl u :-ir. ohsei·vaçã.u dtt Mcs~. lcvnntou ·SO o fhll.ou. A
Presidente chamou o omt!or ú. OJ•dem niio Mc:<:L c"w\c·sconeleu o S. Ex. fez seu cliscm•so
usou .la lt•t·mulit ostatuirla no Rcgiment~ «Sr. como quiz.
Senarlor Bernu.rc:Io ele i\Jomlonçu. SuLl'inho at·
0 Stt. P,, DI•J MICIIDONçA So131m;no -Onclo
- !»
'
t ou~·ao
os ti~ OS lo di SClli'SO 'I
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0 Stt. PRESIDENTE -S. Ex. sontnu-se ; o
quando n Mes11 ia sujeit11r o requerimento a
npoiament.o, S. Ex. lovantoti·Se do novo.
A Mcs:.1 decln.rou que S. Ex. não tinhn. n.
palavra; e, como S. Ex .. continun.sse, o Presirlente do Sonatlo, por trcs ve?.cs, usou da
formuln. : o honrado Senador nã.o tem a palavrn.; não disso que nüo podia tb.llar. Por
t1•es vews successivas a Mesa lembrou a
s. Ex. que uüo tinha tido o. palavl'a.
S. Ex. rlescobriu nesse modo rlo dizer fórmas e cnton:v;ües, que peço licença parn. não
reproduzir. desde quo isto tlepcnr!e da. n.pre·
e.i:\çào rio honrado Senador, e nao podo ser
submettido ao juizo do :-;enado, nem cube debaixo t1:1 upreciaç,ão do seu Prcsirlente.
0 alvitro tom:1d0 pela MCS:L e O prescripto
no Regimento. S. Ex. não póde f111lur som
que a Mesfl lhe rlê a palavra ; não tem o direito de !aliar sem que srju preenchida a
formalidade regimenta.!. lnfring-it· esse J?rincipio é introduzir nesto. Casa formulas u-re"Ulares. anarchicas, susceptíveis de produ~i rem os eíleitos que S · Ex. e o. primeiro o.
rcconhecer r·eferiudo-se ii publicação jú. l'eit.a,
acercado s~u procedimento, em mai,; de um
jornal desta capital.
O SR. B. DE MENDONÇA SonR!N!IO -Apenas
um na Gazeta r!c Notiâas, e feita por um
empl'eg:J.do tln. Casa. Não quoro levar esta
qne;tão adeante.
o Stt. PRESIDENTE -Foram estas a> razõeS
do procedimento da Mesa. que pc•l<' as. Ex.
que coucorr:t com ella pura m:J.rttm• a or.Jem
d0., deb· tes nostac 11so..
·'
'l
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u SR. Prn:siDENTE-A rectificnçiío recln·
mada pelo honrado Senador Herú. fdito..
Niio lmvenrlom11is rcclamaçües,dá-se a acta
por approvada.
ü Sr. ·il. o §ect•ehn•io declara que
nüo lHt expediente.

0 §r. ~~" 8eca•e1:ario declara que
não ha p11 receres.

ORDE ~! DO DIA
TRA.DAT.IIOS

DE

COMMISSÕES

Cnntinú:~ 11 tliscussiio •lo ref!uer•imento do
Sr. Albet·to Gonçtlves, pedindo :to Governo
que informe em que fllndou-se p~ra crcar o
emprego de sub>tituto do Commissario fiscal
r! e exames preparatorios no Estado do Parantl.

O §~·. O. de 1\lendon~a Sobrinho- Sr. Pre,idente, devo responder a.

tU versos Srs. Senadores, e tratttr de varias
assumptos por occasião do debate sobre o
requel'imento rlo nobt•e Senn.dor pelo Paraná.
Tal me consente a latitude da discussão.
Confesso, entretanto, encontrar alguma diffi·
culdatlc, por ignomt• como deva inicial' as
minhas consideraçües, si p:1rtindo do maior
p11r11 o menor, ou vice·versa, si procedendo
do Cll!l:t para b~ixo ou de baixo par.a cima.
Gurar-mo-het ,Pelo melhor• alvttre.• que,
segundo p:trece, e começar pelo requertmento
.
.,..
r.. n . • .
G
~.. R• !'<
do nobre Senarlor pelo Paro.mi.
Q •-''': . . ~o.R•J.c.~ t~., onl ..;·l. ,"" 0 ·,c- 1 Contrahi pam commigo mesmoaobriguçüo
pcdtu_ a palavra P~!a iazet ,urna lect.tlcaç,~~- de, quer apoi11mlo o Governo, quer em oppof!Ue Julga necessttl tn., ~o re,umo do seu dt,- sir;iio, nfio impugnnr nem mesmo votar con·
curso ltontem pronuncrado.
tra qualquer requerimento. Julgo que em
Não pódo gttrantil• que o erro SPja rlovillo um regímen rlo opinliio, como o republicano,
aos Sr~. tachygmplws ou si a sua ptllavJ•a os assumptos dtwem vir ir. llôr t111.s dis·
tivesse trnhitlo o seu pens;~omento. O que, cussiles, o Governo deve prestar osclureciporém, quiz dizer ltoutem, nesoe trecho, foi mentos sohr·e todos os assumptos.
u se·~uinte: «fJUC !lu tribullll o tror curtas ia Com 111aiorilt de raziio devo assim ponsut•
pedi~· ao RCU Jwnr:MIO amigo Dr. Trajnnn ngora, prestanrlo apoio ao Governo rlo benc.Joarp1im doR Rei~, quo devolvesse no Sr·: IIli- merito cid.adão, o S1•. Dr .. Prudente rle Moni~tro do Jnl.crror· " acto tlu swt demrssao, raes, Pres1dento da Republica. Este Governo
vorquo i0r:1 dernil.tido do um lagar que não tem p:mtado todos os seus uctos pela Consti·
occupava.»
tuiçiio o pelas leis tia Republica, o niio carece
No resumo sahiu: «Vai, pois,o orador :tcon- rio nogaças de sons amigo~ do Sr.nntlo ymm
•1ctltn.r• n.o ~cn a.migo,Dr. Tnrt.nli:lno tio Freitas, ncllo wr aventutlos tor1os os assnmpto~ go;1 que dcvolv:l ao Dr. Amar,, 9n.val.ct1nti a verna!n?ntacs.. . .
"
,
J\[cr ecc-~e IIILUta nttenc,.to o nobre Senadosna nomeação, porque o Jogar nao exr>to.»
.
.
pP!o Pamna. a. quem tlodico grunrlo ~ympnr
Como dbsc, " poss1vcl, que a, sn:t pali\Vl'<l tltitt, mnito ulfecto mesmo; rnn.s nest:1 ocr.al.ra.lti~R!' sc11 P';'nRnmcnto; cm totln_o _e:t~;o, o ~ifio niio poss,, rlrJiXtLI' do vir à tribt1na tratar
quu qu •~ rll~m· ltn o fJ 11c aea h:r. •lo oxpor ·
r!<J son rcq uerimcnto, rtnalyzando·o, pois me
U"1 Slt. SI•:N,\ lrOit-1' !ui n t]Uu o orarlot· ]HI.I'CCO qno o as~nmpt.o do requerimento do
tli~~o.
uuiJI'U ::leuadur ui\u e~ta do aecorrlo eum us
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predicados tlio distinctos por mim reconhecidos em sua pessoa.
.
Não começarei pelo introibo ad altm·c De•,
mas pelo itc, missa cst...
0 SR. SEVERINO VIEIRA-Começa então
pelo fim~
0 SR, B. DE MENDO:"iÇA SOBIU:"iiiO-Sim,
senhor.
0 SR. ALBERTO GONÇALVES-V. Ex. está·
dizendo missa~
o SR. B. DE MENDOXÇA SOBRINAo-.Niío,
senhor; estou começando pelo fim da m1~sa.
(Ha muitos apartes,)

Sr. Presidente, sei perfeitamente qne o
nobre Senador pelo Paraná não apresentou
seu requerimento sobre n. nomoa.çtto par•t o
lo"'ar de commissario interino dos exames
gffi·aes de prep:tro.torios no seu Estado, com o
intuito de pedir ao Senado que ender·eçasse
ao Sr. Ministro do Interior seu petlJdo de
demisslio.
Fosse-me licito, entretanto, accitn.r alembrança do nobre Senador pelo ParaniL como
requerimento ou como pedido de dcmissiio, e
tivesse eu de despachai-o, proferiria o despn.cho Seguinte...
OSR. ALBERTO GoNÇALVE>-«Como requer?>>
O SR. B. DE ME:>~DONÇA. SoBmNIIo-Não,
senhor.
O Sa. ALBERTo GoNÇALVEs-Eutão «Domittido a bem da moraliducle publica'!>>
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO-Não,
senhor; dn.va-lho o seguinte despacho: «ln·
forme o Sr· Senn.dor Vicente Machado, e
volte.»
De regresso o requerimento, exn.minarin. a
informa~iío. Si o nobre Senador, companheiro
de bancada de S. Ex...
0 SR, ALBffiRTO GONÇALVES-~[O.S o Sr.
Vicente Machado não c cmpt•egatlo do Sr.
Ministro para receber despachos desta ordem.,.
'
0 SR. B. DE MENDONÇA Sommmo-Figuro
apenas uma hypothese.
o SR. ALnEtno GoNç.u,viCs-Mas o. liypothese é absurdo. e inadmissiv~!.
O SR. B. DE MENDONÇA SomnNiw-Queiro.
aJlmittil·a, mesmo por absurda. (Il<t di·vm··
sos apartes.)

Fo.voravel a informação do companheiro do
bo.ncnd<t de V. Ex. indelilriria eu o J'eqneri·
monto, dnndo·lho deferimento no caso con·
trario.
Procrderia dcst'arte, porquo conl'csso ao
nobre Sono.dm', sem intCJit;itu algurnu. do melindral·o : não posso o.bsolulamonto concor·
tlar nem o.tlmittir o concubinato do um

•

membro do Club Bretiío com um membro da
Igreja, de um jacobino com um pndro.
O S:.~. AWERTO GoNçALVES - Pensei que
V. Ex. dis;esse outra cousa!
0 SR. B. DE i\fENDONÇ,~ :'iOBR!NilO- Então,
jit vê, não o magoei.
0 SR. ALBERTO GONÇAI,VES dá um aparte.
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO Sr. Presirlente, [osso O requerimento dil'i·
gido ao senado, c tivesse acaso de chegar ás
minhas mãos, e jô. disse aos meus collegas
qunl o meu despacho.
0 SR. ALBERTO GONÇALVICS- 0 Sr. exMinistro do Interior, actual Senarlor por
Minas Ge.raes, o Sr. Fernando Lobo, que 1oi
quem me nomeou, conhecia n. miniln. quo.li·
dade do padre e não me achou incomp•\·
tive!.
O SR. SEVERINO VmmA- Niio ha 1luvirla.
E' muito competente para exercer o Jogar.
( Apoiados, )
O SR. B.. DE MENDONÇA SoBRINIIO - Já
tendo mo occupado do ite, missa esl, pa.ssarei
:.o int1'Dito ad altm·e Dei.
0 SR. SICVER!NO VIEIRA- E' umn. missa
n.rreveza1la a de V. Ex.: especie de credo em
CJ'UZ ás avessas. (Riso, )
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINIIO - 0
nobre Senador pelo Par:tnó., cujo discurso
em transumpto li no Dim·io do Conq1·esso,
irrogou hontem graves censuras aci honrado Ministro dO lnte1·ior por• haver DO·
meado o Sr•. Dr. Trajano Joaquim dos Reis ...
O SR. ALUICR1'0 GoNçAJ,VES- Por havel·o
clemittido, nomen.nclo outro.
O SR. B. DE MENDONçA SonRINHO- Eis o
cuso: por haver nomeu.r.o um cida<lü:o pari\
OXeJ•cer intorino.mcnte O cargo de commiS·
sario dos exames de prepuratorios no Estado
do Po.ro.nô..
0 SR. ALBERTO GONÇALVES rlá um aparte.
0 SR. B. DE MENDONÇA SODRINI!O- Che·
garei lá.
Admiro, Sr. Presidente, que S. Ex., trato.ndo rleste assumpto, fazendo tiio graves
accus11ções ao Sr. Ministro do Intorior, a
ponto do referir·se o. um o.rtigo da Constituição, que dú. só mente ao Por ler Legislativo
a fn.culdutlc do crear e supprimir empregos,
viesse elle propl'io dest.rnil' estas consuJ·as,
dizonrlo ao Senado quo lia. tempos, qJJiLJHio
S. Ex. tinlm do 1rxoc·cor os rni~tcres do seu
sncerdocio no E>tarlo do Santa Cn.tltJLI'iua,
tinh:1 oJ!lciado o.o Sr. Ministro rio Interior,
pedilitlu·lllO pam nomour substituto.
O Slt. AwllrtTO GoNÇALVES- Provisorio.menLu.
·
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0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINI!O-Ora,
niio se comprehende como S. Ex., o primeiro
a lemurar esse a! vi tre ao ministro, venha
accuso.r agora o mesmo secretario rle Estado
por ter nomeado esse substituto paro. o mes·
mo Jogar.
0 SR, ALBERTO Go:XÇALVEs-Para não CX·
ercer t'uncç1io alguma.
O Sn. B. DE ME~oo:-;çA SoBRINHO-Quer
saber o Senado a razão da accusação 'I Eil·a:
Outrora fôra designado um amigo do nobre
Senador, e ho.ie a nomeação recahiu cm um
seu adversaria.
O SR. Ar,BERTO GoNÇALVEs-Nilo, senhor, o
Dr. Trn.jnno é nosso adversaria. Descnlpe~-me
V. Ex., mas niio conhece o pes~oal dos par·
tidos no Paranó..
0 SR. B. DE MENDONÇA SoBRI="'IIO-Metamorpboseou-se a situação,e da!li as gro. vos nc·
cusações que o nobre Sanador dirigiu ao
Sr. Ministro do Interior.
0 SR. ALBERTO GONÇALVES-O Dr. Trajano
é nosso amigo particular, mas é advel'sario
politico.
0 SR. B. DE MENDONÇA SoBRINIIO-Admit.tamos, porém, que o Ministro do Interior
tenha nomeado para o cargo rle substituto do
commissario dos exames geraes de prepa·
ratarias no Estado do Paraná, um cidadi\o
qualquer. Perguntarei: o Ministro do Interior commetteu, nesse caso, uma illegalidade?
0 SR. RAli!IUO BARCELLOS-Si O cargo níio
existe, commetteu.
0 SR. B. Dg MENDONÇA SOBR.INIIO- Nilo
praticou absolutamente arbitmriedade al;;uma. Nomeou um cidadiio pam execer intet'·
inamente as funcções de commissario dos ex·
ames de preparatorios, no Estaria do Pi1rttmi,
durante o impedimento do nobre Senador.
O Sa. ALnERTO GoNçAf,VEs-Mas não ha
occasião de exercet• essas funcções.
0 SR. B. DI' ME:-;"DO:-;'ÇA SOBRJ:-;'l!0-0 nobre
Senador encontra esse impedimento na Cons·
tituiçilo, art. 35.
0 Sit. ALBERTO GONÇAr,VEs-Garanto a V,
Ex. que durante as se:;sões legislativas nüo
ha exames de prepat•atorios.
0 SR. B. DE MENDONÇA SOURINII0-01'.1,
quer o nobre Senador estar dosempcnllundo
aqui, com extrema competencia alias, us
funcçues do Senador, deixando ao desamparo o seu cargo sem substituto legal 'I
O SR. lllORAES BAI\Ros-Res!tL sabor si ó
emprego, ou simples commissüo.
0 Stt. 13. DE MICNDONÇA Soumrmo-Nom
emprego ó, mas simples commis;ii.u, visto
como o funecionario niio percebe o menor
vencimento pelos cofres publicas.
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O SR. Ar,nERTO GoNçALVEs-Então por ser
gratuito, niio e emprego 'I
O SR. B. DB ME:-;noxçA SonRINno-N1io é
simples commissüo.
'
. Qm:ro crêr que o honrat!o Ministro do Intert~r 11 vesse commctit!o uma. illegalidade, mas
s_o.Jn. me rlallo. perguntar entiio : poderia
ficar o Para na, duranto as sessiles do Congresso Na.cional, pl'ivado de quem represen·
tasso o !og11r de commissario ?
Opina o nobre Senador no sentido affit•ma·
t\vo, ~llefiando ~ue os exames do preparato·
nos sa.o lettos somente cm certas o determinadas epocas.
Contrario, .porem, a asserção c extcrnarei
sensato conce1to.
As J'ttncçõcs de commissario de exames de
pi'ep_artL_torios niio devem sotrrer soluçiio de
contmmdade.
O .commiosario não deve só occ'upar o Jorrat•
na epoca de exames, mas sim durante todo
o n.uno.
O .Ministro d~ lnter~or e o Govet•no pódem
prcctza.r de mlormaçues sobre os exames de
prep:u·atortos no Estttdo.
Supponha o nobre Senador[quc o Governo
prectzava agora de officiar ao commissario
~os cx~mes no Pamuá, pedindo qualquer in·
lormaçtto, pet·guutando, por exemplo, quan~os ulumnos preôtaram exame na ultima
epoca.
0 SR. ALBERTO GoNÇALVES-Responderei a
V. Ex. Peço a palavra.
O SR. B: DE ME:-;"DONÇA SonRINHO- Quem
resp?ndcra ao Governo? A quem deve este
olllct:Lr? Ao nobre Sonatlor, agora com assento no Senado? Absolutamente niio. o Go·
verno teria do dirigir·se a quem estivesse
exercendo as funcções de commissario dur<tnto o impedimento do nobre Senador.'
Orn., é muito diJrerente nomear um com·
missario interino, ou um substituto po.ra
exercer as funcçüe~. durante o impedimento
rlo nobre Senador.
As cousas são muito diversas. E' pmciso
collocal-as no seu V<lrdadeiro terreno· exa~
mJna:J-as, p_ara discriminar entiio si ho~vo ou
nao tllego.Ltdade ou arbitrariedade.
Pol' conseguinte, Sr. Presidente o nobre
Senador não _tom raziio alguma apt:osonto.ndo
o seu requertmento.
0 Stt. MültAES BARROS - 0 nobre Senador
pelo Pal'Uná commettou uma t'utilidttde apresentando o sou requet•imcnto. Esm é a ver·
datle.
.o S1:. AtnERTO GoNçAI,VES -Estou certo
diSSO!
0 ~lt: B. llE MéNDONt,!A SODIUNI!O- Não
lm duv1tla, foi um;L l'Lltilitlado.
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hostil do Scnndo, tanto mai;; qun ern.
novo tm Casa, o, portanto, ~nuito inexpo·
ricnlc.
0 Stt. LEOPOLDO DE BULIIÜE5-E niio Cl':t <1
primeira mo~'ão.
O Sn. l3. m: 1!8NDONÇA Sonrmmo - Como
illcgul.
et':l. novo n:t Ca~a o nilo conhecia-llio as tra0 SR. B. DE l\IENDONÇA. SODRII\1!0 - Dcs· dicções, sentei-mo na minha c:tdeira, lamen·
culpe-mo o nobre Sen:ulot• não re:;ponrlcr a w.ndo do cet·to moela 11 indiscripçii.o, si indis·
todos os apartes, por:_quo não desejo ubson·cr Cl'ipc;iio houve, ~ue havia commettirlo.
Pouco depois, pwóm, mio dnq n i, vou :i. hitodo o tempo d:t sessao.
IJ!iotheca,
compulso os Annaes tlo p:trlamcnto,
Quotillianamen te ouço fitlln.r no Senallo
cm parlamentarismo o normas JllOILnrcllic:ts, e o que vrjo? Vejo V. Ex., Presidente desta
cm via rlo tr:msplant:tção rlo cxtincto re· Cas~. como membro do mnir.:t~ commissões,
gimen p[lra o uetu:rl. Os autores tlc•:so par· nome:tdns pel" Senado, cm vct•tl:lrloiras mo·
lamenhu•ismo, dcss1s praticas momtrehic:ts, çGcs rio contiltnçn, imra o fim de felicitar o
são, comturlo, os proprios membros 1ht op}lO· Govemo.
Ora, isto é que é extraordinario ! Niio foi
siçlio.
nem um:t nem rluas; for11.m muir.as commiso Sr... Ar,nERTO GoNçA.LYES - Temos o di- Fõcs, :i frente das qnae; V. Ex., Sr. PI·esi·
reito de zelar pela Constitui~'ão.
dente, teve de tlguraz·, como oratlor olli·
V SR. B. DE MENDONÇA SonrtiNIIO- Estou cial.
vendo todos os dias serem apresentados ao Entret:mto, depois de tanto.s moções aprcSonarlo requerimentos futeis, como o tlo sentaelns, depois de se ter l'eito t:mt.o pnr·
nobre Seno.dor polo Paranil, sobro qualquer lamcrltaJ•ismo, !'ui aqui contlemu:tdo, niio
assumpto.
pelo Senado, que niio votou a n: inha moçiio
Por-rlil cá aquclla palha-l:í. vem um ro· twm rlel\a teve conhecimento, mas somente
querimento, pcd indo inl'ormações ao .Govoi'Jla. por· V. Ex., que :1chou que o meu acto imQuanrlo esses J•e~um·iHwntos partem lia op]lO· plica va J1iLrlamm1titl'bmu.
siçü.o, vejo os !Jour'L'Ios Scmv1ores, c entre Quanto os tempos mudam ! Hontem niio
outros o uobrc Senador pot• Alagôas, excla· orn. parl:.11ncntarismo, porque V. JJ:x., Pl'esimat•:-Senhores, :1s nossas fin:m\'llS cstü.o ar- clente
Casn.,e quasi wdo o Senado, apoia·
ruinadas, o monstro está c1cnt,ro do Thosouro, v:tm odtsta
Governo.
Hujc que V. Ex. o alguns
na. rua do Sacramento. E' preciso olltal-o e mcmbt•os s: aeltam
<tnirnarlos do mais tel't'i·
noo defendermos.
c;;s:ts
moçüe::; são acoim:.tclas
veljacobinismo,
Entretanto, qnanrlo tantos c tão importantes :1ssumptos devem prender a nttençiio rlc pnr!amentnrismo.
de VV. EEx.; quanclo negocias de tão alta O :St:.. JoÃo Commmo-Eu a~"íto o tratamonta devem se1• ti'Uzi<1os á discussão no Se- mento ele jacobino, mas preciso dar it algucm
nado, os nobres SonaliOt'es o~cupttm·so com o de jagunço.
questões bysanti11as, di~cut.indo ato q nestão 0 Sr.. B. DE ME1\DONÇA Sonm~no- Tomo
ele disciplina; querelllta provar ~no o Espirita not.a o nobre Senn.dor que o Sr. Glicerio, por
Santo vem do pa.c pulo filho e n~.o do c:n1''' rle~ta expre;s:i.o- jacobino -jil teve de
lilbo pelo pae, e umitas outras cousas some· explicai a muit11s vezes.
lltantes.
N':1o vi• rn:tis Ln.rt1c sncccelet• o mesmo ao
O Sr:.. Ar.mmTo Go~ç.\r.vt~~- Futil ó o mcn nal•rc Son:lelm·.
req ueriuwnto, mn~ est,,i pt•cndondo ~t attelll::·to
O 811. .JoÃo t:otw:mw-Eu não o ropnclio.
rle V. Ex.
0
Sit. B. lJL~ MI·!NPOI\ÇA. SUI!i\INLIO - 1!:'
O Sit. B. DI~ Mt•::o~noNr.'A SoBtliNIIU- Está
prendendo a minl1a <tt.ten~ito, porque we- preciso oxmninttr o que si~ni!lc:.t o termo .i"ciso clemonsti·:1r lJ uae~ ~fi.o as l'ut.ilielaclc·s co!Jino.,,
clclln.
o NR • .To~o Cônn1mmo-Sei bnm o qnr. i•.
Não cão, porem, ,,·,rnmtLc n.s qu•,sti:íos el<:1
O f;:: .• B. n:·: :\il·::-:no1\r',\ Saiti:I~li<J- ... n,
p[lrlamentaris:no que o:l.o p:tm aqni ti•:tzidas. signifim~:l.o qno cllc teni <'nt l't•utJÇ.IL IJ:t:>t:t
JiL titmbem fui accusarlo rli,~o.
JHll'lt que n nuut·o So:melor vr~jit qmJ LiL a ox·
Lo::;o nos primeiros dias, rlepui,; un t.omttt' pro,,.<il.o nilo é tal p:u•;~ quo rligamm.
asse:no nesta Ca~tt. ti l'l> OL!ensi:lo do apl'e'<>IL·
Amanltii. u uuln•e s~n:telot· tui·ú, riu lJ uo arrn·
l.ar• nnm mor;iLo elo coulianr;ll, qno lbi L'OcciJirltt peuúer-so n [ll!!litonciar-sl1 elesl.o upitltet:o,
do baixo do UliH1 l.t·ovo:u!ii. Inl!rlemlta. Quasi e·omo j:·,,, J[,z o nout·e !lopnt:ulo o St·. 1ílie·o:·io
e]tltl ouieJ clt\ saltt oul1w.lu, um VIsl.a daaWtudu! pttra vuL' :;i pu!' e:,lo 11teiu eun$r•guia n.l'l'et;l·
O Sn.. AwmnTo GoNçAI,VES - EnUío o
facto do um miní>tro violat• um n!•tigo da
Constituiç:To não tom importa.neia? !
0 Sn.. MoR,~ES BARROS- Qunl o u.rti~o?
Qual o neto do ministro et'e[lnrlo empregos?
0 SI\. JOÃO COI\DE!UO -Foi Um[l nomcuçi'Lo
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mentn1· a~: Anns plmlnnl(cs elispersrts c deban- que maneira são alli discutidas as leis andadas nos rlilferentcs Estarlos.. •
. Il uu.s.
Antes da scisiio, antes rlo schismu. politico
O S1~. J,Eoror,oo D~ BULIIÜEs-0 nobre Sonn.tlor pelo Cc:mi. é jacobino hhtorico. (/la levantado no Partido Republicano Federal
p~lo nobre :•eputtldo o Sr. Glicer•io, ~ue qucoutros apw·te.-:.)
r·ia n. todo o ti':mso g-overna.t• o Prc~idcnte da
O Sr... B. 1n~ M!lNDONI).\ Sommmo-Toclos Republica e rollocar·sil ~tclmn. de todos os poos dias nesta. Casa ouço Cdl:!.r em opposi~ii.o deres ela Nação de uma :nannira dcsbr 'gac!.r. e
const.itucional, neste ter·mo cn.mllllnUrlo, que imolitn. (nh. !) pas;ou naquelln. casa do Conparece exprimir nm goraJHlc objecto.
gresso a lei tle fot•ça:; do mar sem um:t 1mlu·
O nobre Smmdo1· pelo Pnram't cm seus dis- vra, som a mais tigcira. censura.
cur.;ns tem tanto receio ele usar elo n''mcD'' 2G de maio pot' cleance,w,iu. V. Ex:. como
opposir;ilo-, que faz logo acom:J<J.nhul-o do as cousas muda1•am, mui tas ~essões per·tliaclj ecti vo-constitucional.
·
das colfl explicaçõe& pcsso:tes, com rli~cussücs
0 SR. Ar,nErtTO GoNe;Avm:;-Si V. Ex:. se de requer•imentos insignificantes e futeis,
rcfm·c a ruim, declaro que nnnca cmpt•cguei como o do nobre Senador pelo Par11.nit, o
muitos outros quo se teem apresentado nesta
tal termo.
Casa.
O S1:. B. nE Ml~NDONÇA SoumNno-0 que
As leis annuàs icem plssaào lá por taes
cst:i ÜJ.zcnilo a opposição actual do Senado e exames, por tacs indagações e investigações
ela Camat•a dos Deputados! A opposidio quer que ~nrecc que neste paiz nunca a Camara
c!~,ta, quer ela outra Casa não ú absolut~
dos Deputados occupotHe de assumptos
rncnte constitucional, e um!l opposiç:i.o não iguucs ao orçamento rlo exterior c ao pro·
cliJ•ci l'CI'Olucional'ia, mas syste111atica.
jecto de lei de l'ow,,:Ls do tcrm.
Fa<::11no; ttm e' tudo retrospectivo 1las scsHa quantos dias, durante quantas sessões
~õcs cl!l Camara elos Ucput.ados, do Senado, e
estão alli esses dous projectos seJHlo discutiela imprensa opposicionista. nesta cidade, e nos
'I
diversos E,tatlos, e havercJ'mos de nos con- dosNumerosos
discursos teem se feito li1 a provencer rle que est:t opposiçiio, que todos os posito de tudo.
dias aqui é qualificada de constitucional pelos
Lembro-mo que ]Jn. Lem poucos dias achannobres Senadores rla upposiç:ão é inteiramente
sy;;temathica, repito. N:t Gamam dos Depu- do-me na Cn.mu.m vi um lJt:putado subir nü.o
t:tdos vemc.~ nós co:rw correm tt!li us sessões. á tribuna commum. á que nos :o.m·vc todos os
como e cl.c:sperdiç:tdo inutilmente o tempo, dias, ma.s a uma tribu wt especial, alta, quo
como o> nobres Deputaclo:; pelo menor motivo cst:1 collocadu no centro do recinto e proferir
veem it tela da diseussiio e g-a;tam horas e ho· um discurso ( ditir;iiu/o.sc ao Sr. ~1lúe1'lO
Gonçalves) contra o~ sttcerdotes em geral.
r.:s com lou:;os discursos.
Mas que discurso t Nfio tinha ahsolutllO Sn. JoÃo CoJWEmo- V. Ex:. a~ora
mente cabimento no pn.rlarncnto. crn. um llis·
estit aprovei tau do um ito bem o tempo. ·
curso todo tlicorico em que o illustre DepuO Slt. B. DE lv!gNDONçA Son:u:-wo -Eu tado, de quem por não conhecer cheg-uei a
cstotl apl'oveitaJJilo o tempo, que os nobres porguntn.r o nomo, li:1 livros o mais livros,
Senu.<!ores, por sua voz ,tecm ·consumido inu- ate om francez, eitavn. trechos inteiros, refetilmente •..
ria-se tí. Republica do Paragu:ty, itdos Est·:Llos
0 SR. SEVEI\INO Vlli:lltA - V. Ex. estti na Unidos c out,ras, e dizia muitas outras cuustt~
ot•dcm elo diu.
semelhantes.
Fiquei abysma<lo, venrlo qt<e naquella cas:L
O Srt. n. urc MmNuo:w;A SonmNno-... e respondendo a v. Ex. e aos seus amigos.
do Congresso nfio se krt:wa do votar estas
Mas não ó "ó. Aimht mui recentemente lois. as quac; n:1o sú os g-ovol'nistas, m:Ls
achando-mo nu. Camaru. dos Dcputu.ilos, t11mbcm us opposiciouist:ts, membros 'lo Co1l•
lembrando-mo com s:wdades uiio do tempo gt•csso, teem obrig11çiio do dm• ao Governo,
du.monu.rehia, r:orque,devo dizer ao Senado, porrpmn to ó prol'cri vel :-e,iam dadas poJa
~ ue nc:ssn t11mpo wi.o OL>enpei ,i:tm::is um cm- opposiçíio a que o Governo tenlm de cxet•cor
JH'<'~o th!~UIItiu.nça, II!IIICIL ll)tlrcci 11111 tlOCI.'ClO a. rlict.adnra.
que Uvcc<:iC a. a~sJg-lltttm•a unpcri:tl, mas do
U~I SR. SE:'\.\JJOlt - A> leis tlü orçamento
modo por quo corriam alli as discussões, e ai ntl:t nfLO !'oram a prcsen t:tdas.
obso!'l'ui .:om lasLima quo so eonsumiu uma
0 Sit. B. DE "li•:NDONt;,,\. S0!11WWO- Ainda
:-:os~fi.o i 11 tcll'il cum n. di.~cns::-:ii.o da ada.
niio !oram a.pr·o.;ent.:rd:Ls !
('1)101'1CS,)
Além:lcs":ts discussões inut.eis solit•o a neta,
II.t muito iliasc~tú, em discussão n:t Ca.ma:·:1.
sol:J•e assumptos quo uiio rod:tmam absolu- <loB Dnputarlo,, :L pJ'J1ÍJnst;L du o:·r;amont.o do
lttllltJJlto <I aLtow;ito publiea, tumo~ visto de .ExLut•iut• o rlus leis de l(H't,<tiS tlo Lurm.
~l'unUo
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Os outros orcrtmentos necessariamente lá. nssumptos trazidos iL tela da discussão, elevo
estão; us commbões os estão discutindo.
deelarar• que o nobre Senador está. se incarnO sn. LEITE E OITICICA-Niio, senhor.
modando tanto que parece que S. Ex. tem
culpas no cartorio.
O SR. B. DE ~fENDONÇA SoBRINHo-Não 0 O Sn. RAMIRO BAitCBLLOs-Não me estou
alllrmo, mas me parece não ser possível que,
já no terceiro mez de sessão, estas propostas incommol'lando. mas auxiliando a panas, já
da lei de meios ainda niio tenham sido apre qnc me honrou com o titulo de professor
sentndas á Camam dos Deputados.
seu.
Eia ahi, Sr•. p1•esidente, a mziio pela qual
O SR. B. DE MENDONç,~ SoBnNno-Titulo
o nobre Senador .Jelo Paran:i., não me roilro a que, declar•o a V. Ex., sobremaneira me
V. Ex. (diriginrl;,.sc ao S1·. Albe1·to Gonç•alvas) honra.
mas ao seu colle;::a de representação, toJos os
Não e ventura commum ter mestres tão
dias, accusando, censurando nest:t c:tsa os distinctos como V. Ex.
actos do Govern 1, retere-se á oppo,ição, mas o SR. RA~!I!to BARÓEr,Los-Está claro.
trata logo de .1juntar-lhc o qualificativo ·Deus ~6 dú. isto aos escolhidos.
constitucional, p:-.rtt ver se pol' este meio consegue, ao menos, illudir as vistas do publico,
O SR. B. DI~ MENDONÇA SOBRINHO- Sem
quando todos n61: sabemos que no Senado, na duvida i são os escolllido~ do senhoJ•.
Camara dos Deputados e at·o~ mesmo na O SR. RA)l!P.O BARCELLOS - São aquelles
·
imprensa opposir:ionista faz.se, niio opposiçiio qnc teem os reinos dos céos.
constitucional, mas opposiçiio inteir•amente o SR. B. DE MENno:oowA SomuNno _ O!'a,
systematica a to•loô os actos do Gover·no.
s
•
Sr. Presidente. par•a provar· qua.nto estou .t·. Presidente, vac o Senado, apezar• do con·
dizendo basta lembrar a V. Ex. os diO'eren· s~rangi~ncnto que me ptwece, camo ao dis·
tes assumptos, q tte toem sido trazitlos r o Se· tmcto seuador pelo Rio Grn.nde <lo Sul. meu
nado ó. téln da diacussão.
nobre amigo, ouvir a enumeraçã.o dos o.s·
SUf!I~to.< importantes, dns accu>'ações gl'avos
0 SR. RAM!Rn BAUCELLOS-Não S~ esqueça e serms que S. Ex. e seus ami"os teem·tra·
dos propr•ios ; é bom começar pm• cas~.
zido it tr·1bumt.
"'
·'
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBI11NIIO-LCJU·
O primeiro rlesses requerimentos foi o apre·
brat•ei os assumpws alheios.
senta~o pelo nobre Senador• pelo Paraná, o
Rogai'ei ao nobre Senador que avive o. !em· Sr. VICente Mnchado, que todos os dias tão
brilhantemente oacupa a attenção desta
brança dos meus.
casa
~om di versos assumptos, sobre a aposen0 SR. RAMIRO BARCELLOS-Não OS tonho tadoria do Sr. Dr. José Hygino.
de memoria.
0 Stt. ALBERTO GoNnALVIlS- Isso já estit
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRI:'\l!O - Deve liquidado. ·
'
tel-os para falltw assim.
Unr StL SE:-1ADOR-E' materia vencida.
0 SR. RAMIRO DARCEI.LOS-Siio tão impor0 SR, J3. DE MENDOI\ÇA SOBR!NIIO - 1\Ü.O
tantes quo niio os pude t1tli alcançar.
estou di:: cu tin<lo o venciclo, mas apenas faO SR. B. DE MEiWONç.A SonRIN!lo-Achou·os r.endo um estn<l,~ retrospectivo.
assim tão importantes! Pois eu sr>mpre os
0 SIL ALBI'RTO GoNç,\LVES- Está 1111 oracho menos impo;·tantes do que os de V. Ex.
rlem, pode fuzor.
0 SR. RAMIJW BARCELLOS-V. Ex. Ó tão
O S1~. B. DI~ MI~Noo:o~nA Sontt!NIIO - Om
morlesto quanto alto.
veiu á discussiio esse req'uerimento.
'
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRIN!!O-Mais
0 SR. RAM!ll.O BAUCilLLOS - E 10"0 a'lÚS
modestía ha da parte de V. Ex., niio conheço nem um membt•o desta casa mais mo. veio tt discussiio do guindaste de AlagOas."
desta do que V. Ex., quando osta modestia
O Sn. B. DI" MENDO:-InA SoBRINHO - Niío
nüo devin. oxistb•; V. Ex. e som duvida aJ. f<)i requm•imonto...
'
guma. um dos membros mas notavcis do
O Stt. ltAMIIW Rmcm,tos -foi pr•o,jecto.
Senado. Deploro :1penns um fu.cto o vem a
0 Slt. ll. DE MI,NDONÇA SOIJIUN I! O- , , . foi
ser que o nobro S~:nndor nã.o s:tib:ta)lrovoitar
sun:; habilitações n seu tttlento )l:1J'l1 occupal·os projecto. Ainda niio pude mostrnr aos no·
em assumptos Jntt:s g1•a ves, mais sorios, nas IJros Senadoras a utilidade do meu ~.ruindaslo
(híial'idallc), porq uo, conlesso a V. E:,:., teoru
discussões desta c1sa.
si<lo Wo cheias as so,slics desta Ca>a, tão em·
O SJt. ltA;umo l iARCELLOs tllt um :tp:trtc.
pon lia dos te cm estado os dou tores da scicnci:t
0 St\. B. DJo! Mg:;ooN~'A SOIIIUNIIO.-SI'. Prc· econo.mica c llnanceira ~m diagnosticas e Jll'O·
sitlont,o, anl;cs do entrar na cnumenwão tios gnosLtcos sobro a molestta do doento da rua
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do Sacramento, indicanrlo cada um delles as
Ui>! SR. SENADOll-Então por que a.ppe!la
diversas molestias do que el!e solfre, sem en- para ollo 'i
tretanto applicarem o necCSHario remedio ; c O Sn. RAMmo BAIWELLos-0 Governo já
por outro Jarlo tão nmpenlmrlos teom estado os est<í mui to gumdndo; nüo precisa. guindaste.
doutores, digo mal, o~ gencracs lh Gnnrtla
0 Stt. R. DE Mll:XDONÇA SOBRINIIO-Eu queNacional sobre a reorganização, nfio oó ua do
Paraná, como da d"s diversos Estados, que ria plindaT" <t opposi~ão desta Cusa., c por
fiquei embuchado com o meu guindaste. isso apresentei o guindaste.
(Wso.)
0 Sl!. RAMlll.O BARCELLOS-Agradeço pela
0 SR. ÂT.UER1'0 GONÇALVES- Sobro ellc minha pa.rto.
V. Ex. nfio pódo mais fallo.r; emateria ven0 Stt. LEITE E 0ITIC!CA dit um aparte.
cida.
0 Sit. B. DE MENDONÇA SOBR!NIIO-Tcnba
0 SR. B. DE MENDONÇA SoBJUNIIO-Espero pacioncia, nfio me perturbe, nem me desvie
o nobre Senador. Nilo posso pronunciar-mo do assumpto da discussfio, por quo eu si qui·
sobre o guiudastc ...
zesse occupar-me do guindaste, demonstraria
0 SR. ALnERTO GONÇALVEs-Porque O Se· que quem não tem razão é V. Ex.
nado já reJeitou o projecto de V. Ex.
O SR. LEn'E E OITICICA-Está dil•eito.
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO-Mais
O SR. B. DE MENDONÇA SonmNno-V. Ex.,
vou mostJ•ar a V. Ex. como o guindaste q 11e é tão propugnndor da verdude das leis
ainda ha de apparecer. (Riso.)
orçamentarias e ctue na Commissiío de FiE' materia vencida., é verdade, o Regimento nanças é, segundo me consta, tão restt•icto
me prohibe fallar sobre ella, mas uiio me pro· em despezas orça.mentaria.s, não devia fazerhibe de d~tr umll explicação pessoal ao nobre me um pedido da ordem do que me fez, afim
Senador pelo meu r~stado, que no seu dis- de que eu me dirigisse ao Ministro da Facurso, combatendo o mesmo projecto, refe- zenda pnra que praticasse uma illegalidade,
l'iu·se à minha pessoa, appellando para que ordenantlo uma despeza illegal.
eu, contra todas ns leis orçamentarias, me
0 SR. LEITI~ E 0ITIC!CA-Então V. Ex. não
dirigisse ao St•. Ministro da Fazenda, afim
conhece
a. lei de orçamento.
de que mandasse armar em Maceió esse
guindaste. que o nobre :%nadar reconhecn
O SR. B. DE MENDONÇA SonmNno-V. Ex.
sor tão util p!lra o serviço das capatazias da. pensa que a igno1•o. Reconheço não possuir
Allhndega desta. cidade. Ora, o nobre Se- as hahilitações do nobre Senador.
nador ha de ver que este assumpto virá in·
onobre Senador e um dos homens mais no·
cidentemente ; eu teria. de trazei-o á uiscus· t.a.veis do mundo, é capaz de descobrir mesmo
süo, fazendo reterencia a. elle, e ta.lvez ainda a polvora, como S. Ex. tem dito nesta casa.
seja hoje.
Mas, embora. não tenha tnntas lla.bilitações,
0 SR. MANOEL BARATA - Promette ir possuo a.lguma cópia dellas pnrn poder ler
longe.
essa. loi do orçamento, que S. Ex. fez e votou
0 Stt. B. DE MENDONÇA SOBRINIIO-Talvez o a.nno pa.esado, mas que, ent1•ctanto, tamanho
transtorno causou aqui no commercio, que
vá.
ninguem a. entendeu; roram necessarios avisos
UM SR. SENADOR-O guindaste não tem e mais avisos, instrucções e mais instrucções
relação com o requerimento.
e, até hoje, creio que a lei do orçamento não
O SR. B. DN ME:'>IDONÇA SOBitiN!lo-0 nobre e entendida, nem pelo nobre Senador, que
Senador pelo Rio Grande tio Sul, que mostra a fez l
tanto desejo de ver <tssontndo este guinda.ste,
0 Sll.. LEITE E 0ITICIOA-E' exacto, •.
terit o ensejo, que lhe vou proporcionar pela
UM
SR. SENADOR-Quem elaborou a lei foi
explicaçfio que ministra.rei ao no!Jt•e Senmlol'
o
Congresso.
poJo meu Estado ...
0 Sn. B. DE MI~NDONÇA SOBRINIIO- 0 Con·
O SR. RAM!lto B.\ll.C"LJ,os- V. Ex. iria
grosso elaborou, mus o nobre Senador foi
melhor si asseutasse o guindas to.
0 SR. B. MENDONÇA Sommmo-V. Ex. mo quom a. compoz.
0 SR. LEITE E 0ITICICA-EU 1!
tmxilia?
O S1:. RAMU:O B.mCI•:u.os - Pois não ; 0 St:. B. DE MENDONí'A SOBniNIIO- Sim;
V. Ex. sabe quo dispõe do mim como como membl'o d:1 Commissüo de Orçamento
niio estudou, niio examinou, niio aproscntou
ning-ucu~.
0 Slt, B. DE MENDONÇA SOBHINJJO-Ah l idóas ?
mas, si V. Ex. ni\o ó amigo t.lo Governo,
o S1:. LJ~l'J'E g Oi'J'ICJCA- Níio fui eu J.lOSsoalment~ quem el11borou alei.
COliJO pótlo l1llXllial'·Jil0 'I

ISO

ANNAES DO SENADI)

0 Sn. B. nE MENDONÇA. SODR!NIIO-MUS foi

0 SJ:. R.\MIIW BARCELT.OS-Não temos ohri·
rrnção do ii' a secretarias tomar inlorml1-

um dos seus colloborndores.
çues.
OSR.ll.DIIRO BARCELLOs-Nestecaso V. El.:.
0 SI\. B. DE MENDONÇA SODRINUO- Apenas
cstit censurando o nobre Senador por Goynz.
repito
o conselho que V. Jlx. me deu ha rlius,
o nobre Senador peht Bahia o os outro.; Senaquando
apresentei um requerimento de infor·
dores. que faziam parte dessa Commiss~.o.
maçües,
dizendo quo eu poderia tornar 11
O Sn. B. nE MgNDCINÇA SoBRINHO -Estou
ta!lmnr1o :t carapuça só para o nobre Senador cousa muito mais bamta tomando um bond
pelo meu E~tado, si os outros quizorem, que me levasse ao largo dn. Lu.po. e de lá
outro que me conduzisse ao Cattote,onde pespodem tomal-:t.
smtlmento poclerh1 me entender com o Sr.
0 Sit. LIWPOLDO BULI!ÕES- JÜ. mel ti a Dr. Prudente de Moraes.
miuha na cabeça. (Riso.)
0 SR. RAMIRO BARCELLOS - Nós somos da
0 Sn.. B. DE ME:-1DONÇA SODRINJJO- Pois opposiç[o, V. Ex. é llO Governo. (lia outros
fez mnl, porque a earapuçn, era par11 o nobre apm·tes.)
Senador por Alugôas. (Ri.<o,)
Sr. Presidente, h ia-me dcsvin.n1lo do asO SR. B. DE MENDONÇA SoBRINHO- Tenho
sumpto a que me propuz para col'l'e~ponder aprendido com os nobres Senadores.
n.os 1lesqjos 1lo meu noure amigo, Senador
Aind11 ilontem o honra,lo Seuarlor pelo Rio
pelo Rio Grande do Sul, que tão ompenllado Grande do Sul fez um discurso que, percst:'t em saber quaes ns llellczos que teBm sido mitta-mc dizer, embora n~o seja. muito pa~·
trazida,; pel11 opposic;ão ao seio do Senado ln.mentar, pareceu-me uma. especte de moxt·
pelos represetlt11ntos do paiz.
uifa.ua.
Diziaeu.que umdosrequeri,mentosaqui ap-· o sr~. RAMIRO BARCEr,tos-E o de V. Ex.
provados lot o que se referm a aposentadorm. me parece moinhos de vento para desafiarem
do. Sr. Dr. Jo~e Hygino, membro do Supremo as iras do algum D. Quixote.
Trtbunal Federal.
0 SR. B. DE MENDONÇA SoDIUNIIO-Conher;o
O Sn. ALBEI~To GoNÇALVES- Foi tão im- ~uo o nobre Senador deseja orientar-me como
portante quo :t Camam dos Deputados t:tmbem meu bom mestre.
n.pprovou.
0 Slt. lhMllW BARCELT.OS - Eu nconso0 Srt. B. DE ME:-1DONÇA SOBRINHO- E' por lhnri<t que lesse o. Miguel Cervantes.
rJUC a Camm·a imit:t o nosso procedimento.
0 SR. B. DE lrlgNDONÇA SODRINIIO - Já li e
V. Ex. s11be como Jbi csmcrilb11do este nsconheço
11 irnmortnl obr<L de Cervantes.
sumpto.
0 Sr~. RAMIRO BARCI,I.LOs-Si V. El.:. preSobre cllo se pronuncio.rnm diversos Scnadorer Jn·d c contra ; e, elo debate ficou cisar de um ca v1111o pnm e::t11s excursões ]lO·
perpel;unmcnte escl11recirlo que t11l requeri· derei ar•ru.njar-lhe.
ment,o e1·a inutil, porque o Sr. José Hy:;ino
O SR. B. DE: MI~NDONçA SonRINUo - Agra·
havia. sido apo>entl1do legalmente, não só do tle~o-llw imrnonsamente.
accnrdo com 11 Constituição como de accordo
O outro reqtrerimento nqui 11prcsentndo loi
com 11s leis que regem o. m11teria, princi]Jal· sobre nrmarncnto erntnrc11•Jo em Buenos
mente a de 1878.
AYI'CS.
Esse assumpto tão esclarecido quando em
O SI:. .Joio COIWElllto- Sobre isso o minis·
discussflo o requerimento, Jbi 11inda tr11zido
tro
jit informou.
novamente ú tribuna pelu Jwnmrlo Senador
]relo Rio GI'fLndo 1lo Sul.
O S!t. B. Iii•: Mr·:Nno:-;çA RnBJUNIIO- Tenh11
Snbre :t m"toria fallou 1le novo 1111 poucos p:teicncia.
dias u Sr•. Vicente Maell:~do, Senador pelo
O ou l.t·u a:;sl!!ll pto em quo consumimos 11C(U i
Parau<L,o rela ti vamonto ao mosmu ass um p to, qutLsi urna semaua, cuju requol'imeutu l'ni
mas em :;ontido contmrio. mostrando que approvadu, rcmettido a.o Governo, lbi, COlHO
tinha sido perfeitanwnto legul :t aposent.a- disse, o pedido do inloi'IIInç·ücs sobre o a.rmn.dn!'ia. maniJhsl.ou-so t.:tmhnru n Ilf.rlri'C RmH\Ilor· lllf\Utn emhflrcn.do em ill!enos Ay1•es.
JHdfl t~;stnl1o de PflriHtmlmen.
,u ini'urllmr:<'"~ Yicram o o nobro Senl1\'Ô V. Ex. quo muit.ott•rnpnscpcrdou com tlor pelo l'nrana tore do liLlin.r nutm YtlZ
:~ lli:.;cnss~o ilc,su l'Cf!tlürimcnto. !Ju tntlo quo a Jrropo,ito, c cont'csso quando S. El.:. litllon o
so tez liCIIII vm·iticadn filiO "Gomrno pro· dcclnroll que o no.,so miniRl.!'O ploniJJOtr.n·
corlrr11 ]JC!'lidla.mcntn. ]r;, p:!,l'ól, OR hnm•arlos eiat·io "rn lluenos AYI'CS contirmou f(llll ti nlHt
souadol'Lts cllcgarcm a nsto 'l't·.~ultndo, niio Ol'il. sido embarcado armauwnt.o clandt•"tinanwiJI.:l
mhte1· t:~m;wha. discussii.o o basta.\':!, quo ptti'IL u purto de Santos. nii.o eontt~stoi e
qualquer l'l"lisso iulormar,·õo~ a:.1 Uovoruo :rg'U:tl'dfli as inlbr·ma\'ÜUS. En tt·otan to, uoll:ts
~o I'<; r:uu~:t diJIUl'l'IILC.
Jrc:.';' :a IIII ei! I. e .
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Tendo sitlo pedidas ao no~so minis lro om J Republica. tem dons meios pa.ra. isso : o pri.·
Buenos Ay1:e;, a resposta foi a seguinte: meil'O prohibir que os impostos de importa·
q~e pelas Ie1s :~rhmneiras de Buenos Ayres çiio, lançados pelos Estados, fossem cobra•los
nao era pro~Jb](\0 ~embarque d~ armamento dentro rias Allh.ndogas; o segundo mandar
e que elle nao pod1a a(Jirmar que fmse em· que o procurador seccional de um Estado
l:urcado o armamento clandestinamente.
denunciasse.
O terceiro requerimento foi sobro iro- Or11, p,.rgunto; si o Governo tem o direito
P?'tos, decretados pelo Congresso de Ala· do prohibir que dentro das AIHtmlegas seja
guJ.S.
cobra.rlo um imposto de importação, votado
O Sn. RAMIRO BARCF.LLos-E' muito menos pelo Congress~ Esta~oal;_ sobre. o f]Ue niio lm
importante do que o do guindaste.
a ~enor duv1dr1, p~de 1mpedu· que, chegaO Sn. B. DE MgNnoNnA Sonaumo-Na dos a r~ a os cai;ues ou os volumes, o tm·
opinião ue V, Ex.
'
posto SeJa cobro.do '
O SR, LlmE ll OJTICICA-Tem.
0 Sn. RAM!ll.O BARCiH,r.os-V. Ex. rliESe
ha pouco, que todos os requerimentos foram 0 Sn. B. DE MENDONÇ.\ SODRINiiO-Entiio,
o Governo pó Ie intervir no Estado.
futois .••
0 Sa. B. DE MENDONÇA Sonanmo-Não O 0 SR. LEITg E 0I1'!CIC,\-Póde garantir a
entrega da mercarloria. ao seu dono sem pa·
dbi:iO.
gm1ento daquelle imposto.
0 SR. RAMIRO BARCELLOS-Appello para
0 Sn, B. DE MENDONÇA SonRINIJ0-0 Go·
as notas tachygraphicas.
verno nos Estados só tem compntencia para
0 SR. B. DE MENDONÇA SOD!UNIIO-Diz O intm•vir dentro de suas repartições; f'óra
nobre Senador que a mataria merece meno.~. rlc!lo.s nrlo tom que si involver cm cobrança
do que a relativa ao guindaste. Devo con- rle impostos.
fessat• a. V. Ex. que esse requerimento, do·
O segundo alvitre, suggerido pelo honrar lo
pois de prestadas as informações, me tez
Senador,
a tlenuncia pelo procurador seccio·
tl"tll' tão bem orientaria como antes.
Quaes são as providencias que o Governo nal do E~tarlo, p!Lrece de algum mo1lo que
se pode tornar offlcaz.
pdde tomai', pam impedit' esses imposto~.
0 Sr:.. LEITE E 0ITICJCA-Ora, graças a
0 Stt. LEITE E 0t1.'1CICA-,Ia disse hontem,
Deus I
0 Sn. B. DE MENDONÇA SoDRINII0-0 nobre
Senarlor lançou a bomba e deixou-a que e-r· 0 SR. B. DE MENDONÇA SoDLtiNIJO-Não
touro.sse, sem importar-se com os resul· 11ffirmo; digo !Lpenas que se pódo tornar efficuz, porque exruninando a. lei da organiznçiT.o
taU.os.
judiciarh~,
onde e~tão Jormuladas as attriPergunto ao honrado Senador o que quer
buições dos procuradores seccionaes, li que
que lhe diga o Governo?
o procurador de uma secção pó de denunciar
0 Slt. RAMIRO BAitcELLOS-Pergunte ao todas as leis estadoaos, que violarem uma
Governo.
lei ferleral.
0 Sn. B. DE MENDONÇA SOBRINHO-Nada
Pergunto, uorem, ao nobre Senador : a
tcn ho que perguntar.
lei orçamentâria do Esta.rlo de Alugôas estó.
Quando um.Senarlor da Republica pedo ao em semelhante caso ~ Penso que niio. Os
Poder Execut1vo que cumpt•a uma disposição impostos a!li votados pelo Congr·esso Estaconstitucional, e pOI'fJUe esse Senadm• co- rlual siio perfeita.meute constitucionaes.
nliece a Constituição; e si a ignot•a devia
0 Sit. LEITE E OlTICJCA-IStO é um realejo
couhecel-a.
ja
tocudo.
Ora, pede-se no requerimento um absurdo
0
Sit, B. DE MENDONÇA SoDRINIIO - Quem
ao Guveruo, que não por lo tomar Jll'Ovidencias
tocou es>e realojo~ V. Ex. foi quem trou.xe
no caso.
0 Slt. LEITE E 011'ICICA-Então, acha que esta quesliio, forçando-me a tocar· o realeJO.
O Sit. LlmE E 0tTICICA-Ji1 se discutiu esta
6 absurdo Y
quest~o e e;tes mesmos m•::umentos jiL foram
O SJL B. DE Mi~NDONÇA SonmNuo-Digamo V. Ex., qual a providoucia a tom!Lr o apurauos aqui.
Governo 'i Este póde suspender as leis orça- 0 Sit. B. lll~ MllN\lONÇA SoBJUNIIO- Como
lrllllltarias do Estudo, que contcem impustos V. Ex. gostou ua musica repito-11.
r1 c Ü!l po rütçiío 'I
0 S. LEI1'8 N 011'1CICA-Mas peço pilrll não
aeompnnhal·a JUilis.
0 Sr... Lgi1'U: E 011'iCLCA-Póde.
0 Stt. l.l. ng MruNDONÇ.\ SOBRI:'\l!0-0 hOO· 0 Sil, IL\MIJ:O BARCllLT,m - 0 honrauo Se·
rado Sonrulor lom!Jrou que o Prc;idcnte da nadar gosta e por isso continlm a tocrLr.
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Sonr.mno-Quando

O Sr:. RA)!llW RI.JteEr,tos - Estas informa-

V. Ex. apr'ccia qualquer musica não gosta de ç,ões jiL foram tlad:1s o .iu~tillcamm o meu pc-

ouvil·tL executar 1
O 8.1~. HA~nno l3AHCELLos-Conformc o t~r·
tisüt.
O Sn. 13. !JE MEiillONÇA SOBillZI<IIO-EotaiWJ'
ouvin:!o todos os dias o honrado Senador pelo
meu Esta<lo tocar um raiJeclio, no dinpu.siio
que nós conhecemos. (Riso. ,1pa1·tas dos S·,-s.
Ramiro Bm·callos e Leita a Oiticica.)
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. , O sn. ll. I li~. MI~:-!DO:-IÇ.'- Sc,BJmmo - Entlío
;p1 ,".,_:.) rncchou. I

Sit. KDUKO B/.J:CELLOS-JiL for:tm rhlas
Vo?ja-se :t n.tten~io quo V. Ex. presta
ás sessões do Senado.
0 Sit. B. DI~ MENDONÇA SOB!UNJlO-VOU
procurai-as, quero conhecei-as. Leio torlos
us dias o Diario do Congtasso, mas confesso
que aindtt não as vi. Encontrei sómente as
flUe Coram prest:tdas ao nobre Senat!OJ' pelo
Paraná.
Outro requerimento apresent1wo nesta
Cas:~ li.li sob!'e :1 orgn.nisaçilO da Gmtrtla Nn.cion~l do Pn.ramí. Agora dirijo· me ao nobre
sen:ulor por aquelle Estado e ao seu digno
companheiro.
0 Si:. RA~ll!W BARCELLOS - Então jti. me
retirou do guindaste~
0 SR. B. DE MENDONÇA SonrtiNil0-0 guindaste apparecorá.
0 Sn. ALBERTO GONÇALVES d:'L um .aparte.
O Sit. B. DE MI~Noo:>~ç.l. Somwmo-Seu colleg<t <la rcpresentaçlío.
Foi n.prasentado nesta Casa, St•. Presidente,
um requerimento solicitando informações ao
Governo sobre nomeações feitas para a guarda
nacional do Pamnó..
0 81:. ALBEI~TO Go:>~çALVE~-Nlío apoiado;
foi n:L Gamara docl Deputados.
0 St~. B. DE MENDONCA SOBRINIIO-E tambem aqui.
0 Slt. ALBERTO GONÇALVES-Aqui foi Sobre
o a'1uartolamento da guarda nacional da
Bahia.
O SI:. B. DE lvl!i::'íDONn.l. SonRINno-Não ri
cousa dill'erente.
•
0

::~ui.

Sr. Presidente, o nobre Secador disse que
tóco a mesma musica jti. ouvida; confe.1so n.
V. Ex. que para mim esst~ musica é nova.
Ainrla não entrei ao ex:tme dos meios pro·
postos hon tem pelo honrar lo Senador, p<tra
saber si realmente o Governo Ferleral tem recursos para impedir em um Estado a cobrança
de impostos inconstituciont~es. Fallo sobre
isto hoje pela primeim vez, e creio que ambos os meios lembmdos por S. Ex. silo intei·
ramente inefllcazes. Digamos a verdarle, o
que ho. a fazer é o seguinte: quando taes impostos sejam considera·ios inconstitucionaes,
carla uma das pu.l'tes deve recorrer ao Poder
Federal e tratar de apurar o respectivo direito; e nunca o Governo Federal tomar
abusivamente providcncitts não permittidas
nem pela Constituição nem pelas leis.
O terceiro requerimento, St•. Presidente,
foi apresentado pelo digno Senador representante do Rio Grn.mle do Sul, pedindo informações sobre o quantum da divida !luctuante.
Si o illustre representante quizesse s:~ber o
valor desse quantwn, lic~ria informado lendo
o relatorio do SI'. Ministro d:t Fazenda; nlío
precisava dar-se a esse trn.balho no Senado,
nem dar tanto incommodo ao Govemo.
0 SR. RAMIRO BARCELLOS- Ah ! é incommodo?
0 Sit. B. DE i\[ENDONÇA SOBRINI!O-Dti. tm·
balho; fatiga a SccretaJ•ia, tlesvia-a de seu,;
DrvEr~sos Sn.s. SENADOREs-E'.
deveres hl1bituaes. Dalli o dizer que o nobre
0
Sr:. 13. DE lv!E:-illO:\Ç,\. SOil!\1:\'IlO- Slío
Senador saberia o que deseja, muito mais
fucilmente lendo o relataria do Sr. MiniHtro idéns correlatas.
da Fazenda, onde se dá conta diJ, importn.ncia 0 Slt, R.\MLI\0 BAUCELLOS-Não llll cordos bilhetes do Thesouro o do papol-moerla reln.ção.
em circulação.
(Ha oztlto., apm·tas.)
0 Slt. RAMmO BAIWELLOS-Pois compn.ro O 0 S!t. B. llE MI~:-IIJO:\'ÇA SoBrmmo-Mas,
que vem no relatoJ•io com us inlbrrnações quantlo mesmo, como acortarlamcute <liz o
que l'oJ•am dadas que veriL q~10 ellns não co- uobro Senador JlOl' Goyaz, nlío se tivess!l
incidem.
aprcsont<t<lo o requerimento sobre a reopg·a0 Sn. B. JJE ME:'\DONÇA SOBRINII0-0 hon- <liza~,üo <l:t g-uar<la nacional do Pamn:'t, em
r·ado Senador por Goyuz tmtou sómonto da toilo o caso, no momcn to dn. discussão do alemissão de bilhetes do Tllesouro o o auctor do I L!ll ido r·oqur;rimonto, tli VOI'SOS S,1Jl:Ldlll'CS,
req uorimento, o II obro Sc,n:tdor pelo Rio ontt•o outrucl o nobre Sen:1rlor pelo Paranú., u
Grande do Sul, oncontr:J.t'Íit as int'ormaçõcs Sr. Vicente Machado, occuparam-se da rcque deseja sobro o quantum da dividallu- ot•gn.niz<>.\'lio d:1 guarua nacional do roforitlo
Estado do Parn,ni'l.
atuunto no rolatorio u, que allutli.
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Os StlS. R.\Mmo BARCELOS e Ar.nmlTO Gor;~
0 SR. AUlllRTO GONÇALVES-E' verdade.
ÇALVES
dão a partes ..
0 SR. B. DE ME;;DONÇ.\ SOBll!NII0-0 n0b1•n
0 Sr.. B. DE MENDONÇA. SOEIUN!IO- Do. priSenador pelo Parana levantou mesmo tal
celouma que pal'eciater o Governo prati- meira vez o nobre Senadol' r,ntendeu que me
cado grande illegaliliade, verdadeira arbitra- assistia rasão quando declarei que o Governo
era o unico competente po.ra conhecer das
riedade, violencía inqualíficavel ...
babi!itaçües, da proficiencia do pessoal no0 SR. ALBERTO GoNÇALVES-Não apoiado; meado. Agora o nob1•e Senador tranca o seu
até disse que o Governo estava no seu direito pensamento edil\ ao contrario, que eu devo
pleno fazendo isto.
apoiar tudo quanto o Governo faz ••.
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBR!Nlto-Pois
o Srt. Rurmo BA.ncELLos- Naturalmente.
então, me conformo com a opinião de S. Ex.
Si o Governo fizer esttt nomeação, V. Ex.
Mesmo que o nobre Senador tivesse feito diz que esta bem feita, que está direita~
semelbante declaração, que o seu nobre com·
p:tuheiro de representaçiio acaba do confir. 0 Sil. B. DE MENDONÇA. SOBiliNIIO- Si eu
mar, 13U diria ao Senado que o Governo es- tenho o rlever de dizer, o n.:•bre Senador ..•
taYa inteiramente dentro da lei, pois are0 SR. llAL\l!RO BARCELLOS- Eu direi que
organização da guarda nacional foi feita de não.
accordo com a lei de H de dezembro de 1896. O SR. B. DE MENDONÇA. SoBRINno- O que
0 SR. ALBERTO GONÇALVES-O que se cen· é a amnistia? E' o esquecimento do passado,
surou foi a escolha do pessoal.
é o véo quo se lança sobre todos os factos
0 Sr. B. DE MENDONÇA. SOBRINHO-O Go~ occor1•idos. Como é que, ha.vrmdo sido desdo·
ver no, diz o nobre Senador, foi censurado brado um veo sobre o passar\o, falia-se ainda
de revoltosos e cousas semelht,ntes '!
pela escolha do pessoal.
Ora., qual o competente para reconhecel' se 0 SR.. ALBERTO GOXÇALVES- Isto é hiS·
toria antiga 1
o pessoal e ou não capaz ?
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBP..IN!IO - Acha 1
0 SR. ALBERTO GoNÇALVES-E' o Governo.
Então o nobre Sena.c\or estü. aproveitando
0 SR. B. DE MENDONÇA. SOBRINHO- Então minhas lições.
não merece a menor accusaçito.
O SR. ALBEU.TO GoNÇALvEs- V. Ex. diz
0 SR. ALBERTO GONÇALVEs-:lós é que nilo que tactos passnrlos em !89-1 são de historia
achamos a escolha boa, e provamos porque. antiga! (Ha outros apartas.)
0 Sn. B. DE MENDONÇ.\ SO!lltlNHO- E' OU· 0 SR. B. DE MEII!DONÇA. SOBRINHO- A pro·
tra cousa.
posito deste assumpto, permitta-me V. Ex.
O nobre Senador acaba de declarar que o dizer que me acho a pouco tem:po nesta Casa
competente para conhecer das ht~bilitações do e muito me tenho admirado destas expressões
pessoal nomeado para a gual'da nacional é usadas torlo~ os dias pelos nobres Senadores
unicamente o Governo.
da opposição.
Portanto, está. por terra todo o castello de Dim•ia.mente no recinto <lo Senado ouço
cartas que o seu nobre companheiro de re· discutir se fulano é revoltoso, se é bom repu·
presentação armou a proposito deste os- blicano, se é jacobino ••.
sumpto.
O su.. JoÃo Cou.oli:IRO FJ oumos dão a:partes.
0 Sn.. ALBERTO GONÇALVES-Por este modo
0 SR. B. DE MENDOI)!ÇA. SOB!W.II!O - ...
V. Ex. justifica tambem a nomeaçüo ele An~ como se estas cousas pudessem vir natural·
tonio Conselheiro para, por exemplo, com- mcn to iL tél:t da 11iscussão.
mandante da brigada policial da.qui da Ctt- Os nobres Senadores, por ruais que reco·
pita!, por·quo o Governo, achando isto bom, nheçnm ser a amnistia o esqu,~cimento com~
nós tambem havemos de achar.
pleto do passado, nflo• querom absolutamente
0 St~. B. DE MENDONÇA SOBRINHO- E O olvida.r• estas donomina.çües, continuam a
nobre Senado1• ponsa que, Gi por,·cutura usnl-as, a dizer que fulu.no e revoltoso, que
Antonio Consolheit•o fosse a.mnistia.rlo, eu sicrano é bom republicano. que outro é
ne~at•ía ao Governo o direito dll nomoal-o membro do Giv.b das Fe,i;l/ants, o club
par:t. C[Ualquel' log~\t'? Póde ser ntil Sonudor• opposto ao C!ub Bretão, a fa;noso. sociedade
do; jacohinus du. revolução fu•.nceza.
i.la Republica.
Sl'. Prcsitiente, abn.ndonem(;S semel!I!Lntes
O Sn. RAMllto BAn.cELLos- V. Ex. está cxprcs~ues; hoje no pa.íz não lm mais revol·
agora nas tiUas aguas.
tosas, somos todos republicanos, devemos con·
0 Sr,. B. DE MENDONÇA SOD!UNI!0-0 nobre correr pn.ro. o mesmo ideo.l, a cons-olidação i.lo.
Republica.
Scnatlor uclla ?
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Confes.so ~ue nn.quolh occasiiio quasi ~quci
So flllli?crcm wn tinuar· a usnr deste termo
1'"""/Mos, t!irei no nobrn Senador pelo Ceari fulminado pcl:t n.mcaçn dirigida pelo uubro
que est.1 CXJH'css5o cnlJC a. muitos tle >cu,; Senador pelo Rio Gmnde do Sul.
E, si n:to lb~so isso. si na o('cnsiã.o não Ino
amigos, que actualmente csliio cm oppos!~iio
f.dtlmc n. polavra, eu ernprcga.ria 11m texto
ao GoYCl'llO.
O SIL .ToÃo Cot1DEIRo- MiOl':t ~ó cham:trci latino bem conliecido de S. Ex., est11 phrase
- animns mcminissa llfn·rct- com que qt:a.CX·l'cvo/losos.
litko.rin. n rxprcssão rlo nobre Senador.
0 SI\. B. DE MENDO!'OÇA SOB!l!NIIO- E' SOU
Fiquei horrorizado só com :t amcaç'a qne o
dever, pois até acho que hoje o repuhlic:mo nobre Senador mcfcz,assim cnmo tenho !!cada
tflo bom jacobino como é o nobre Scna.rlür muitas vezes com as dcnunci:ts graves, que
pelo Cear i, a quem ~c pó de chamar jacobino o nobre Scnadot· pelas Alagoas faz todos os
fi oul·tatcc . ..
dias nest:1 Ca:a, !lJns nus quaes niio encontro
·
O SR. RAMIRO BAt\CF.Ltns- Pcrmitta-mo abso!utame11te a menor· gravidade.
que tem llre um:t circurnstancin: e>t:i accu0 Slt. LEOPOt.DO DE RUL!I<iES- E' a peça
s:t!Hlo os que usam do termo j:tcollino c predi I ectn. dclle.
outJ·os, o estú agora S. Ex. mesmo usando.
0 Sit. B. Dll MENDONÇA SOBR!11'IIO- Só la0 SI~. B. DE MENDO!'OÇ,\. Sommmo- Estou mento que o nobre Senador pelo meu Esf<tllnndo em tllc>o.
tado, todo~ os dias ti faltar do monst!'o finano, nolJJ·cs Senarlorcs co1•turam-me :1 OI'nç[o. ceiro
.•.
Em repetirei: o nobre Scnnrlor pelo Ce:trá,
0 SR. LEITg E 0lTICICA-NUncn. fallei em
q1w é jac·obino n. ou!,·aHcc. não tleve ··ontimmr :1 usar <ltt <'l:pro>si'io ,·cvolloso; c isr.o tnlruonstro.
Jl:lt' uma. ra?.:lo muito simples: s:1be S. Ex.
O St!. B. DE ME:'\DONÇA SoBRINno- ... des>a
do qu~ não >C livr::t? N:io se livra ele um:t pilheria monumental dos orçamentos; só laac~<10 de injurias, que p1'1dc ser intentaria mento, digo, que S. Ex. não tenhiJ. si rio ainda.
contr:1 S. Ex., porque ho,je, JICln.~ nossas leis aproveitado pa.r•:1 o primeiro logaJ• da rua do
pemtcs. dc·pois quo existe n. anmistia., ó in- Sncramento, onrlo, com os seus bellos planos
,iuria chamar-:;e um ci•lad:io ele rovoltoso, fin:wcuiros, li:wia de felicitar este p:liz. Não
pois nrto ha. mais revolto:os, nem mais ,ia- chegou, inlelizmentc, ainda a oua vez.
f'Obinor:, nem mnis mc:111Lros d<• Club dos
0 SR, LElTE E 0J1'1CJCA-Não du virlo na1l.1,
l•l!uitlants; todos SL•m11s bons republicanos.
O
que se tem feito :ttó hoje, qualquer simp!c;
(lia di-versos OJJa>'lcs.) C'nmitlos está proempregado
do escriptol'io o faria.
occupando muito o noi1J'O Smwlor. Não se
0 SR. B. DE MENDO:'\ÇA SOBR!!'ól!O-Confcsso
prooccupc' mui to; dentro de pouco tempoV. Ex.
ou se alegJ'aJ·:i. ou tic:mi triste com as no- :10 nobre Sena<lor ab imo pactorc, que de;ejo
ver chcgarlo esse dia; teremos então a vorticias clcllnitivus.
dad(J
0 SR. LEITE E 0JTICICA-E por isto llii:O ceiro. o!'çamentaria o o progrc~so finanso devo preoccupar. (fia outros apm·tes.)
OS1t. R.urmo BAncEr.t.os-EntiLo ci que vem
0 SR. B. DE MJ,)of!ION('A SOIJIUNIJO-S!'. o guindaste
! (Risos.)
Pt·esi1leute, os nobres Sen:Hlores d11 opposi~ão
0 Slt.B. DE ME1\D0l'(ÇA SomtiNIIO- Depenl:az(~Jll t~.o ~T::ve~ .aecusaç-üe:-.; no GoveJ'no pllr
la.cto:l tao mslg:lllJcantC'S, do;; quars o Poder desse is>o ~ri dr mim, e dirigiria da üi!Juna
Executivo se tem sabido Li'io airosamente um n.ppello :í. Mcm, e ató !ll1·srno a V. Ex.,
destruindo todas a;; censura~ graves :tqui Sr. Presidente, pum que se entendos,e com o

prod n~idas, os nrdJ!'l·~ Scnndr.rcs csqnecrm-sc
do Jhctos _imQortant<!.<, succrdirlns acLUilJ·
mrntc, c na.o teem pam clles a mt•noJ• pa·
]<Wl'a de C61lSUJ'il, i1 lllO!lO!' l'l'PI'OVa.ç>iio.
A~sim, n nmeaç·:t que o n' b1·u s.~nadOJ' prlo
Rio Grande tlo Sul ]:ontem lt>z-mo unquella
triLuna. D:t11rlo eu um ll]Ji(l'IC', a. S. r;x., o
unbro :,;enador rlisse-nw: «1di!o, vrj:t como
falla, porque 011 rlosta l.!'lhl!na. pus.>o dcnunei:tr :rctt·S rlo Gu\'C'l'IIO Innit.o m:Lis gmvos>>,
Eu confesso :t \'.Ex ....
() :'Jt, LJm·g J•: 0!T!C!C.I-()I!C fiCOU CO!Il
medo'!
() ~1:. B. III·~ ~IK\'JJO:'\ç,\ S·.•llll!:'\IIO-Julgn.
i~l.o'/ (JJ{t O!lll'IIS U)J<II'IUS,)

Governo •••
0 Si:. Jo.':o CORDlliRO-Ello não pútle ...
0 SR. B. DE l\!E:o>DONÇA Sonll!NIIO-l'ÓilC,
por meio <)e mensagem, ou cousa semelhante.
O SR. LEITE E OITJCtCA- Uma mcnsngcm

pam issu!
O S1: •.JoÃo CoJwimw-11' lüra dos moldes.
O Sn. B. lllll\'IENDONn,\. SonruNno-Dos moldes jacobinos, do club \:ermollw'l
Sr. P!·csidcnt.e, o:~ llubres Scn:ulo!'ns niin me
deixnm COIIC!Uil', Dizin eu, quo dirigiri:t um
uppcllo a V. Ex., Sr. Presi<loJitr:, )1:\!n quo '0
unte!Hlcsso com o Govt>ruo, nlim tio que q
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guint1ltstc, actualmente na Alfamlc:::n. de MaSr. Presioonte, ainrln. não cheguei ao ponto
ceió ..los'" t1·an~portado pnm o Rio de Janeiro que collimava.
e olferccído ao 81·. Seun.dor Ramiro Bn.rcollos.
Os r.obres Senadores só querem desviar-me
0 SR. RMilitO BAilCELLOS- Aceei ta va·o, do ponto que cstavtl tratando.
pois s:lo tã.o pr.zfiúos os di~cnrsos do V. Ex.,
SR. LEITE ll 0IT!ClCA-Pemoi jó. que O
quo, pura lêl-os, teria neceesidade de instnt· ti v0esse
ultl•a passado.
menta apropriado.
0 SR. B. DE MENDoNç,\ SonRJNUo-Ignoro
0 SR. B. Dll MENDONÇA SOBRINHO-V. Ex. si o nobre Senador so encommoda com o asprecisa de g-uindaste para erguer a gr•avc ~umpto, ora em discussão, mas no caso a~lr·
umea,,a llontem ende,·eçadtt ao Governo.
mativo, niio continuarei e tomarei o alvitre
0 SR. R,urmo BARCELLos-V. Ex. é quem de sentar-me.
a estú. Je1·antando.
O Srt. LEITE E OrTrcrcA-Cnso me incarno SR. B. DE J\flcNDONÇA SoDmNuo-Essa modasse, 1·etirar-me-ia da Casa.
o SR. B. DE í\II~:-~noNç:A Sommmo- Dizia
ameaça est:í. no Jundo, c1u uma especic de bocota de Pandora., a exigir mn guindaste eu, sr. Presirlcnte, e lelizmente par.~ en:txu·a. ser lcvu11tadn. e apr·eseutad:t ao Senado. cnminhar 0 meu discurso. Jormulei de Pl'O·
O SR. RAMJrto BARCELLos-Alli está V. Ex. posito as notas que tenho prc.>ente, porque
j:i. contava ser bastante interrompido pelos
applicando o gu indante ás bocetas (Risos).
0 SR. B. DE 1\IE:'\DONÇA SOBRINIIO-Estimo nobres Senallores •..
mu \to cstlt1' eausanrlo tn nto prazer a V. Ex.
O SR. llA1IIRo BARCELLOS - Que modes0 sr:. RAMI!W B.\Rcm.r.os"-V. Ex. 6 quem tia!. V. Ex. ~u~ca ~e atrapalha. EstiL hoje
esta cuusaudo pmzer n. si proprio.
lllUlto mode~to.
. .
.., ~ .• , . ,
, ..
·.
0 Stt, B, DE MENDONÇA SODRINUO - DlZla.
O St,,
B. nE _•. !LNnoN.~A Som.nmo-J2e1Xe· u 81, Prc·id nte que quando tantas e
mosr·ota que~li10 de gumdastes; mas nao ~O
:,r~ves ~U~stõ~s so D"itam no Brazi!·
aonur~ V. Ex .. Sr. Pr~s1dr•nte, de rJne est~J" uan~o tantas 1·rr'e"uhrídndes tantas arbi~
. eucammhanr\o a qucs:uo para este terreno, I q ,.
o
.' d' . , ' .
co mette
· ·
vi>to como sou provec·tdo pelo. nobres Sena 1,1•arwdar1es, posso ass1m .1~c1, se . m
tl ,
'
"
cm alguns Estados da Umao, os nobres . Se01 es.
nndores rla opposição, esquecendo tudo 1sso,
O SR. RAMIRO BARCELLos - Do modo trazem sómcnto para est11 tribunn. censuras
algmu.
ao Governo quando, no contra1•io, deviam
O Sn,. B. DE MENDONÇA Smmmno-Como tmzer para téla da discussão os assumptos
o nobre Senador pelo Rio Grunrle do Sul com que vou l'éferil•.
os seus ama veis apartes,~ue muito agradeço, Ignora, por exemplo, o nobr•o Senador pelo
qum• Jhzel' c:thír sobre mim o lidiculo, enWo Rio Granae do sul o que se passa no Ama·
lhe pngo na mesm<J. moeda, inmtme1·ata pc- zonas 1 O governador daquelle Estado, tendo
cunia.
recebido communico.ção de que o Senado !la·
O Sn. RAMIRO BARCELLOS - v. Ex. estiL via annullado a elei~ilo senatorial, marcou a.
pr:üit:amlo uma injustiça.
nova eleir:ão pam o dia 2 de setembr•o fu·
Eu, que tanto o Jm)zo, era íncapnz de ri· turo. deixando o Senado pl'ivaclo de um re·
dicularizal-o.
presen tan te daquello Estado.
O SR. JoXo CoRnEmo -1\m virtude de re·
0 SR. B. nm ~IENDO/'\Ç,\ SOBRINJIO -Vê,
pois, V.Ex.,Sr. PJ•esirlente, quo uii.o ha razão clam:tçii.o dos ropi'esentantes rlo Amazonas.
p<t1':1 quo o nerbro SelJlulor pelo IIICU Est:ulo
0 SR. B. llE MENDON~A SOBRIN!iO- Não
lance uns olhos meigos parn V. Ex., como houve recl~tmação ncs>e 'sentillo.
qno tlc~e.iantlo vel'·me chumndo :i ordom,p:rra
0 Sr.. FRANCISCO MACHADO-QUe mal acha
nüo fallur rnnís em guindaste;;.
V. Ex. nisso? Et•a uma necessidade.
0 Sr. LEITB E 0i1'ICJCA-V. Ex. estó. le·
0 Rrt. B. Dll MENDONÇA SOF<niNJIO - Ent.ão
vantundo um falso testemuulw.
V. Ex. acho. muito regnlt\1' o f:tcto do Sen:1do
0 Stt. B. fJE ~[ENilOi\'ÇA Som mm o - EolOU estar rn·i v:trlo do um represcnt.:mte do AmavelHlO V. Fx. Junr;ur uns ol!Jm•o; liio meigos, zonas, pnm !JUB VV. Exs. pczem m:tis na ba·
tiio compridos pam a Mesa, que asoirn me lança politica do llsl.urlo!
.
JlU.I'CCCU.
Oppúe-se a isso :1 Constituição, pois ex1ge
O S1:. Lm'm B OmcJC,\-Não quizesso uenso quo cada Estado tcnl111 tres representantes no
ouvir V. Ex., au,rmtar-rue-ia do rec1nto. ~onatlo.
O ~'I:. R. l>E Ml~l\'DONÇA SomuNuo-Então
0 Sn. FRANCISCO MACHADO-Mas !I Constivou pcnit.eucÍ!\1'-lllo do tmtn.l-o po1• csto modo. tuiç·ii.o niio qnor impossíveis.
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O S1:. B. DE M!l:-;ooN~A S:.nrmmo- Ot•:t, seu partiria, concorria para a subrorsüo do
pergunto eu: te:11lo sido :mnull:tda, om t!i:t3 regimen r•opublicano.
de m:1io, a elciçilo senatot•i:tl, c tendo (ogo o Mais ou menos foi ist.o que li em telegovermtclor rocebillo communicaçiio elo occor· gt•amm:t pas:mclo do Rio Grande do Sul para
l'i,:o 110 seio do Sena, lo, o Reu t!over et'lL warc:u· e~t:t cidade.
a oleiçiw senatorial p11r11 o prazo mais b1•eve
passive!, isto é, par[L um pmzo dentro rlo 0 SR. RA)I!RO BARCELLOS- E qual é a opiqunl todas as commuuicações officines pudes· nião que V. Ex. fórma a respeito do facto~
0 SR. B. DEl MENDONÇA SOBRINHO- Não
sem chegar a todos os pontos.
manifestei opinião; o que disse é que o goO SR. ALBERTO GONÇALVES - E m:wcou vernador do Rio Gra.nde do Sul, rel'erindo-se
Jogo.
ao PrcsideDte da Republica de um modo tão
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO-E' ver- pouco conveniente, tão em desaccordo com
dade que marcou para época mais proxima, a investidura do alto cargo que exerce, deo que mereceu as censuras do nobre Senador via morccer censura:; e repi'ovações da parte
dos nobres Scnadore~ da opposição.
po1• aquelle Estado.
Quando me referi a oste assumpto, suppuz 0 SR. RAMIRO BARCELLOS- Quando V. Ex,
que S. Ex. viesse em meu apoio, porque ou- public:tr o seu rliscurso ha de fu.zer o favor
tro dia censurou o governador em ter mar- de enviar-me esta parte para mandar ao gocado a eleição para época muito proxima, e vernador, nttendendo assim ú. solicitação do
não por ter marcado para época trro remota. v. Ex.
O Senado não póde estar p1•ivado do> seus
membros. Cada Estado tem tres rcpresen- O S:t. B. DR MENDONÇA SOBRINI!O- Eu
tantos.
não faço soliCitaçúQ alguma ao governador do
Portanto, o govcrn11dor Jo Amnzonas tem Rio G1-ande do Sul, quero apenas que o facto
violado a constituição privando o Senado de fique consignaclo nos Annaes para que a torlo
um representante uaquelle Estado,
o tempo so saiba que o governador de um EsOutro facto impol't~tnte, que não mereceu tado qualificou o Presidente da Republicn de
nem uma palavra rle censura e reorovnção desleal ú.s instituiçües.
dos. n~bres Senador·es da opposiç[Ô, fui o. Outro f•wto não menos importante é relaemissao de fichas, de pequeno valor, de 100, tivo aos tumultos e ao obstruccionismo que
200, 300, 400, 500 tlté 2$, emissão feita pelo se di todos os dias no. Ca.mara. dos Depu·
governador de Sergipe.
tarlos.
Levantou-se aqui ha dias o nobre Seno.ilor
pelo meu Estado e censurou 0 governado!' de O SR ..Tolo CORDEIRO-Isto é para os qno
Alagôas, por ter feito emissão d.e apolices es- fogem·
tadoaes de pequeno valor. Por que mzão, po- O Sr.. B. DE ME1-(DONÇA SoBRINHo-Nunca
rém, não se referiu S. Ex. a este facto, tão no Senado se levantou uma palavra para diimportante, como o quo se deu em Alagôas 1 zer que os opposisionistas da Gamara dos
O que se passa actualmente em Se1•gipe é Deput:J.dos, depois de tres longos mezes
muito grave, muito sério, o merece repat•o de sessão, estão cmpreganrlo todos os meios
dos nobres Senadores.
licitas e illicitos po.ra privar o Governo das
Em Alagüas emittiro.m-se apolices ele pe- leis annuns.
queno valor, mo.s que nunco. cltego.ram a fi.
o SR. ALBEitTO GoNÇALVEs-E' que 0 socar depreciadas; em Sergipe u.s fichas que es- nntlo não póde censurar a Camu.ra,
tão sendo amettidas o siio tL taxa de 93.
De sorte que ellus so.ltinrlo e voltuntlo pn1·a. O SR. B. DE MENDO:o;ÇA SonmNno -Outt•o
o Thes~uro vinte vezes Jic:1m complcti.tm•mto (iwto não menos i:nport:tntc, que nenlmma
deprecJUdas, c o Estado vem a ter um ore- pa.l:wra me1•eceu rlc censum ou reprovação
juizo extraordinario.
•
nesta cusa foi a.quella celebre mu nifestuçii.o
Outro ponto que os nobres Scn:vlores .iú. tle- q uc aqui se foz na C~tpital ao St•. geneml
viam ter trazido á tela tia tli~cusstto Ol'LL 0 Glicc,rio, tle volto. d.a. su:t viagem n. S. Paulo,
j1rocedimento incorrecto do governa.1Jor do manifestação estromlosa, cstupentla, porque
Estatlo do Rio Grande do Sul que, 110 acto do em pt·ccedida de um sequito numeroso e de
receber uma manif0;;tat;l'Lo d.o club \1ilitat• tres ou quo.tro bo.ntltts de musica, i11tlo entre
daquello Estado que lho io. 01 mq;t1r · 0 tli- os que o acorupanhavo.rn o scgunt~o magisplomn. de prosidonto honomrio, 1·eJct·in-so ao tmdo ,Ja Ropubl:ce~, bem como muttos Sena·
:Sr. Presidente d11 Ropub!ic:L de um modo que dnros o Depulados.
núo pude absolutamente tLbonat• um govor-~ Este saquito, depois do percorrer muit:ts
narlor.
l'Uas dosla cid.atle, chegou atli o etlificio tlo
.s. E,x. docla.rou qu~ o P.:-esitlonte tla Repu- jorn:tl ~o ptwUdo opposicionista, cujo nome
bhca 1raur.lava a mstttlllçu.o, era tlesloal ao estou a.m<ln. por sabor, porque e uma dissi-
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<loncio. do verda1leiro po.rtido I'epublico.no blicano Fedem! de que S. Ex. se considerava
fe11crul, o tlas jo.ncllas drs:~c cdificio fo.llnram um <los P:1pas ou o Papo. Supremo, porque
n1io só o Sr. gc:neru l Glicerio, :·.;;:·adcccn1lo jú. nc.quella época l1:1.viam alguns anti-po.pas
:1
lll:J.nifo,t:Lçii.o, como ta.mbom V. Ex., '(1·isa) S. J!;x:. reformou inteiramente o seu
Sr. Prcsidonte, o quo no muito respeito, juizo e conduiu pedindo á Carnara ou fazendo
estimo e consiLlero pela. clev,llln. posição que sentir a ella ...
exerce na. Republica cmüo oeu Vice·Pt·esidente, 0 SR. RAMII\0 BARCI!LLOs-Emftm teve esta
e nesta Casa como seu Presidente, que, che· virtude: é que concluiu. (Riso.)
go.ndo a uma das janellns, fez tambem um
discurso, o qual concluiu, quo.lificando a 0 SR. B. DI! ME~DONÇ•~ SOBRlNIIO... COil•
administração da Republica ele inepta, e o cluiu pedindo á Ca.mara que rejeitasse a.
moção apresentada ou que concedesse a deseu Presidente de desleal. (Apartas,)
Senhores, estes facto> são gravissimos, por missão pedida.
que ala.rmam a população e levam ao conhe·
Agora tomarei em consideração o aparte
cimento 1lo estrangeiro o especto.culo de sce· do nobre Senador. Tenha a bondade de repetil'
nas pouco erlific;J.ntes, que se passam no nosso (la usa) O Sr. Glicerio-foi mais ou menos
paiz, concorrendo paro. o seu descredito e is tc-teve esta virtude: concluiu.
po.ra o anniquilamento da instituições repu- Ora., Sr·. Presidente, parece que o nobre
blicanas.
Os nobres Senadores, que todos os dias Senado r refere-se a mim.
nests recinto clamam de um modo a causar 0 SR. RAMIRO BARCELLOS-V. Ex. está me
assam bro a. todos nós, dizem : Catilina. bate fazendo injustiça, Deus me livre que V. Ex.
ás nossas portas, os inimigos da Republica tome semelhante resolução.
ahi estão ; a Lo.nco.rota, como dizia Mir·a· 0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO - Ell
be;1u, o gran1le orador francez, ameaça não apanho a ironia que o nobre Senador• acaba
só o nosso pa.iz. como as nossas fami ii as e as de rue a tirar, usando mesmo da chapa de 1"
nosso.s propriedades.
ordem-no tapete da discussão.
Porém, SS. Exs., que dizem isto, são os
primeiros que vão para a rua lanç11r o das- Sr. Presidente, o nobre Senador é in,jnsto
credito sobre a Republico. e fazer com que para commigo. Quando S. Ex:. occupa a
essas noticias cheguem :10 estrangeit•o, que tribuna desta casa., satisfaz-me tanto, admiro
seguramente UÜO nOS fita com Ol!10S de tanto a eloqueocia. de S. Ex ...
Lynce.
0 SR. RAMIRO BARCI!LLOS - V, Ex. assim
Quando tudo isto succe<le, os nobres Sena me vexa.
dores perguntam : quem foi o culpado da 0 SR. B. DE MENDOIIÇA SOBRINHO - •• ,
sei são? Quem foi o autor deste schisma poli· que fico como que embriagado, hypnotisado
tico que ::e levantou~- e nós olhando para. pelo nobre Senador.
el!es !l1zerno.s us mesmas interrogações: dizei- Enketanto, Sr. Presidente, quando occupo
nos qun.l lbi o ;J.Utnr, o verdadeiro autor da a tr•ibuna, parece que desgosto ao nobre Seschão ~ Foi o Sr. general Glicerio.
narlor ; e qual o. razão 1
Niio me recordo :;o foi po1• occasião d11 mo- Porque não tenho a virtude de possuir os
ção apresentada pelo Sr. Seabra. ou se foi talentos de S. Ex:., para lança1• a ironia que
posteriormente quando o Sr. Presitlente da S. Ex. acaba de lançar sobre mim.
Camam dos Deputados pediu demissão do Mas, Sr, Presidente, póde o nobre Senador
seu cargo.
Mas seja como fõr, tle uma ou tle outro., lanço.r as ironias que quizer ...
vez o Sr. gcncml Gliccrio acha va-so no. O SR. RA~URO BAP..CELtos - Não ha tal ;
tribuna,· o fttl!ando a p<·oposito da moção V. Ex. é desconfiado.
Sen.bra ou d<L demisslio do Presidenta da 0 SR.B. DE MENDONÇA SOBRINIIO- ... póde
quolla Ca.sn., até o moio do sou tliscm•so interpretar as minhas palo.vrns, aprecin1• os
mo&trou-se brando, benevolo, plLl'tl não <lizer meus conceitos ;1 seu modo, isto não me desagaz, n.stuto, porém clll'gnntlo n. certo potJto moverá tl.e occupar esta tribuna para refutar•
de sou discurso, como 80 vê das not<Ls to.clly- e destruir todas as objecções que S. Ex. e os
graphicas no Dilwio do Conrn·esso, recebendo uob:·cs Senallores da opposiçlio trouxerem
um bilhete proveniente daqui do Senado, em pam a tribuna do Senado.
que se nfrtJ•m;wa que ncst:L ousa uo Congl'osso
tinlm cahi<lo igual mo~,ü.o do conliançu, aqui 0 SP.. LEITE E 0IT!CIC,\ - Quer dizet• isto
n.pt•esenta.<l:l, S. I,x, mw.lou inteim.mente que o apoio de V. Ex. ao Governo e incondi·
do ;J.ttitwle o tudo quuuto tinha dito no ciouul.
principio de seu uiscurso, destruiu do meio o SR. B. DE Mn:NDONQA. SoBRINno - E' um
pura o fim. Viu quo tendo a moção do couJl- direito que me compete como aos nobres Se·
11llça c!lhido no Senado, jiL o Pr~rtido Repu- nudoros do. opposiçiio.
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o Srt. RM!IRO BARCI~Ltos- Mas o mostre
No mesmo Jogar onrle se levan tu a nccusn·
ção, noste mesmo Jogar deve se produzir n ostii eonless:tndo a sun. ignorancia.
defez~.
0 SR. B. DE ME;>;DONÇA SOBRINHO- Isto Ó
0 SR.. RAMIRO BARCELLOS- E V. Ex. está as cnus11s marcharem cto baixo para cima e
produzindo.
n[o elo cima pam baixo. ·
Mas, Sr. P1•esid.ente, eu s:ttisl\lço n justtt
0 SR, B, DE 1\IENDONÇA. SOBRINIIO - .Tulgo
curiosirl:vlo do nobre Senarlor. A ex:prcssiioter o mesmo uireito que o nobre Senado1•.
0 SR. RAMll!O BAROI~LWS- .Jul~O até que vaso do Soissom-,é urna expressão llistoricn;
um Governo ni'Lo se pódA considerar fraco dn,ta do tempo da idade média.
o SR. JOÃO CoRDJURO- Olhe que e histovi:t
tendo um defensor como V. Ex.
:tntiga.
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO- Mar
dizia eu: quem foi o autur da scisão, o autos
O SR. B. DE MENDOXÇA. SoBRINUO- E' mó·
do sahismn 1
rli:t, S1•. jacobino. (Riso,)
O nobre Senador sabe·o muito bem: foi o 0 SR. JoÃo CORDEIRO- E' mnis antign do
Sr. general Glicerio •.•
que a revolta.
O SR. SmvEI\INO VmmA- Apoiado.
0 SR. B. DE ME:'IDONÇA SOBRINHO- E' mo·
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO-,,, foi a nos modcrn:t que o jacobinismo.
posse futura do vaso de Soissons.
0 Sn.. Jo.lo CORDEIRO- A jagunçadn é mo. is
0 SR, R,ÚIIRO BARCEI,LOs-Como ?
morlel'na ninda.
0 Si~. B. DE MENDONÇA SDllR!NIIO- Si o 0 Sn. B. DE MENDONÇA. SO!lRINUO-Jagunço
nobre Senador niio conhece a exprosslio h is· é contcmporaneo; é mais que moderno. (Riso)
torica ..•
!\las eu vou explicar a oxpress;Io-vaso do
Soissons
Clovis, rei da idade média •.•
0 SR. RAMIRO BAROELLOS-Perd[o; isto de
vasos ... (Riso.)
0 SR. RM!!RO BAROELLOS- Não será da
França~
0 SR.B.nEMENDONÇA SOBRINJJO- ... eupoderei explicnt•.
0 S!t. B. DE MENDONç,~ SOBRINIIO- Quor
O nolJro 'lenador, Sr. Presidente, é fertil que eu explique, eu explico.
em ironias ; e ou não posso a(!ompan hu.l· o Clovis, rei da. idade medin, tendo dado um
ne~so terreno, pois reconheço qne me faltam
combnte nos rom:mos. e sabido delle venceas luzes e n competencia de S. Ex:.
dor,
cn tregou uma cidade e os campos ás deSi S. Ex. niT.o conhece, o que n~n arlmitto, vasla~;ües
depredações dos seus soldados.
essa expressão historia:t, eu poderei expli· Cada um o11possou·se
de um objecto; um do
cul.a. ao honrado Sena1lor.
seus solrlados, porém, apossou-se de um vaso.
0 SR. RA.MIRO BARCELLOS - E n.grndecerei Ern o tal ViLSO de Soissons. ·
muito a V. Ex.
0 SR. RAMIRO BAROELLOS-Que vaso ~
0 SR •.B. DE MENDONÇA SOBRINHO - Mas,
0 SR, B. DE MENDONÇA. SOBRINHO-Já O
S1•, Presidente, é uma expressiln historica
nob1•e
Sona·lor não quer que eu termine.
tão commum, tiio vulgar, que acrorlito que
os nobres Senadore.' deveriio conheceJ.a.
0 SR. RAMIRO BllROELLOS- V. Ex. sn.bo
que
h:t muitas ospecios de vnsos. (Riso.)
O SR. RAMmo Ru:cEr,ws - Sou ignorante
nesta ma. teria.
0 SR. B. Dia MENDONÇA. SO!lRINllO-Estou
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBIUNIIO - Nii.o satisutzendo o pedillo do nobre Sen11dor e
admitto que V. Ex. ignoro; ó modestia do S. Ex. me atrapallmndo !
nobre Senn.dor.
Clovis, Sr. Presidente, znn::rado por hn.ver
o
solrlado
se npossarlo desse vaso e mais ainda
0 Sn. RAMIRO BARCEI,WS- V. Ex. ostá
por havol·o qrrebrndo, visto a insbtencia ~ue
1'ugin!lo de dar a explicação.
Clovis luzia do lh'o sot' restituído, ::;uardou·
0 SR. B. DE MENDONÇA SOllll!NIIO - Devo so para n:t p1•imeirn occ:tsião castigar" o sol·
mostrar• uo nobre Sr•rta,lor qno u. expl'C~>iio rlado o rnt.ilo, em um dia em que elle pus·
vaso do Soi.<sons é parlarurntaJ•. Si o no b('ll savn J"evist;t iLs suas tropas, accusou o solSenndo1• acredita nns minhas pnlavras ab- dado do inrlisciplinado e com uma. machaster·me·hei do explicar.
'
llinhn. !leu-lhe uma panca.rl:1. not caber;n., ln.n·
0 SrL. R,urmo BARCET,r.os-Descjo; jiL D"l'l1· çando esta phraso - lembr:L·te 110 vaso de
Soi:·;son.<..,·.
deci a V. Ex. de antemão.
o
O SR. LEl'l'E m0l'I'IOJO.\-Applique o conto.
0 SR. B. DI~ MENDONÇA SOIIILIXI!ü-Ma.s,Sr.
Presirlente, rccorclo·me rle uma couHa: 6 que
0 Si!. B. DE MENDOr\ÇA SOBillr\110-0 nobre
eu não dovo dar lições do historia. ao mestre. Senador Jitç:1 :1 :tpplicar;[o como quizor.

~i
'

.

.' J,

~I ,.
i

li

liir
!·!

li

... ,

., I

"

I

j,I

SESSÃO EM

24

0 SR. LEITE E 0ITICICA-Clovis senrlo, rei,
no Brazil será. o Presirlente da Republica.
0 SR. B. DE MENilO:'/ç,~ SoBRINIIo-Por SC·
melhanç11 não faço, como o nobre Senador, a
applico.çiio ao Sr. Presidente da Republica,
m11s ~im ao papa do P11rtielo Republicano Fe·
eleral.
O nobre Senador applica uo Sr. Prudente de Moraes, visto como trata-se de um
rei ; mas o nobre Senador não se lembr;t de
que estamos em uma democracia em r1ue não
lm rei.
Tão rei é o Sr. Prudente de Morues, como
o ::ir•. Glicerio, com a di1l'erença que, si se
for disputar a p1·imasia, o Sr. Glicerio é
pn.pa, e o outro não tem cabirlo.
0 SR. LEITE E ÜlTIC!CA-Naquclle tempo,
nntes do vaso.
O S1~. B. DE lvlENDONÇA Sonm:-;no-Mas o
que havia antes do vaso?
0 SR, LEITE l!l 0ITICICA-0 chGfe era Pre·
sidente da Republica.
0 SR. B. DE MENDONÇA SonHINI!O-Clovis
reinava na Françn.. não havia naquelle tempo
Presidente da Hepublica.
Mas, voltando, Sr. Presidente, no que eu
dizia. O auctor da scisão foi o Sr. general
Glicerio, porque queria uisputar duas COU·
sas; em 1" Jogar o govemo do SJ•. Presidente
r1a Republica e em 2" logur o de c~rgo preoitlente futuro.
0 SR. LEITE E 0ITICICA-Levou o golpe de
machadinha.
0 SR. B. DE MENDONÇA Sommmo-Nüo;
ellc deu.
0 Stt. LEITE E 01TIC!C,\-Em qucm,1
O Sn.. B. DE ME:->DONÇA Souar;.;no-No Par·
titlo Repul.~licano Federal.
Eis ahi, Sr. Presidente, hoje toda a qnes·
tão da Republica versa pa1•o. a opposi,,ão,
princi plllmente sobre :t disputa do hLl vaso ele
Sol~, sons.

Vamos a vm• quem ri que consegno cssr
vaso.
O Sn. Joxo·conu~litO d:i um aparto.
O SI~. 13. I>I' MI~NDONÇA SomuNno- V. Ex.
litlle um )lOUco mais tLlto, si quot• que cu
responda a srms ap:trtes.
l<;n nii.o compo.1•ei u St'. Presidente rltt Re·
l>llbliea Clllll O V!LSO. (fT<t 1/iUCI'SOS lt}J•t1'/t:8.)
Sr. Prcsidontc, ou .iii estou um pouco c:an·
sa<lo, mas t.onlto 11inda. t:tnto qun tlizer que
nüo sei ::ii os honrarlos Senadores estilo ainda
tli~posl.os 11 ou vir-me, porqun on niio quero
f:1llr1r para as cadeil•as.
V. Jix. sabe quo cu, tendo >1e tratar elo um
assnmpto mui tu importante, iltt vinda ditf}Uello guiudttslo tml'LL ull'orecor au uuuro
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Senador, não poderia deixar• para outro dia,
porque seria falta de de delicadeza de minha
pa1•te deixar de responder a S. Ex.
0 SR. RAMIRO BARCELLOS-EU não quero O
guindaste de V. Ex.; quero apenas a sua.
estima.
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRIN!Io-Antes,
Sr. Presidente, de passará importante quea·
tão do guindnste e ã.quclla historia antiga
dos tncs impostos estadoaes, vou referir-me
a alguns assumptos do Paraná.
Ln,timo, Sr. Presidente, que tenha de en·
trar no Estado dos nobres Senadores meus
amigos, em uma questão dessa ordem, que
não ti muito de meu gosto, mas que como
membro do Senado e como governista, não
posso deixar de apreciar, porque ella é muito
curiosa.
O Sn. Atn~nnTo GüNÇALVEs-Eu pensei que
o meu Estado não tinha curiosidades.
0 Sn. B, DE MENDONÇA SOBRINHO-O Estado de V. Ex. é muito mais feliz que o Estado rle Goyaz, que raras vezes é' lembrado
•
nesta Ca>a.
Quando eu tratava aqui de nomeações para
a guarr1a nacional, eu quiz encaixar a ques·
tão do Paraná, mas entendi dever deixai-a
para mais tarde. Não sei si os nobres Senadores pelo Paraná tiveram occasiüo ele ler
um importante <trtigo, mas muito importan-
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0 SR.. AL131!:R.TO GONÇALV!i:s-Na Cidade do
Rio?
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBR!NIIO-V. EX.
quer mo tirar o gosto de mostrar o artigo.
Mas 6 tão impo1•tante o assumpto, é tão
pertinente a occasião, que não posso deixar
do chamar a a.ttonção do Senado para elle.
Trata·se actualmente de uma. eleição senatorial no Paraná, que tem de realizar-se ama·
nhã.
A proposito dessa eleição, os nobres Sena·
dores teem levantlldo uma celeuma tão grande,
teem feito taes censuras ao Governo, dizendo
que este está intervindo acintosamente naqueiJe E;tado, que parece realmente que o
Governo quer impur uma can<lidatura que
alli ti repellida por todo o Estatlo.
Entretanto, Sr. Presidente, si esta a~serçüo
tosse vo1•d:tdeira, eu teria de lemhra.r a
V. Ex. c ao Scn:telo que o Governo cst.ó. intervindo, ln.mbcm acml.osunent.e, em outros
E; ta• los, pelo que ó prccisQ cham~tl·o igu:~.l·
mo11te a contas.
Está intm·vinrlo em Pnrn:unbnco, no 1\spi·
rito Santo, no Pi:tuhy o 0111 outros Est;ulos,
pttm os qu:w; tom lei t.o nomeações >la gua1'rla
uacional. Mus o. nobro Sonudor esquece isto
e súmonte rliL atteuçllo ao q uo Ho ra~ pn.ra o
E~t:LÜIJ LlU l'tLl':tllll.
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0 SR, AT.JlERTO GONÇAT,VEs-Em vespera de o SR. ATJJERTO GoNÇALVES - Tambem
muitos que formavam do Sr. general Franeleição.
cisco Glicerio hontem o mais Jisongeiro
0 SR. B. DE MENDONÇA SoBRINilO-QUC juizo .. ~ue o !lcclamaval!l . como um. chefe
tem isso? Está o Governo intervindo tn.mbem prestJgto~o. hoJe lormam JUIZO cont.rarJO.
em out1•os Estados ~
0 Slt. B. DE ME:"'DONÇA. SOB!UNIIO- ... e ao
Mas não é sómente isto, sr. Presidente. Senado para proceder a essa leitura.O artigo,
O nobre Senador pelo Puranil, o Sr. Vicente publicado !Jantem na Cidade doRio era nestes
Machado, tratando da. candidatm•u do hcm- termos que vou le1•.
.
ra.do e distincto republicano, que tanto nobilitou as cadeiras desta C:tm,o Sr. Ubaldino do O SR. Pn!~SIDENTE-Pcço ao honrado Se·
Amaral, trouxe para esta. tribuna o nome do natlor para attender iL disposiçílo do RegiSr. Lacerda, de que;n tez um elogio solemne, mento, art. 33. Si o artigo que V. Ex. vae
dos mais solemnes que se podem Jazer a um lêr contem cxpressüe::; desrespeitosas para
com qualquer Sanador, nüo póde ser repro·
cidadão.
duzido na tribuna do Senado. O urtigo~::! do
0 SR. ALBERTO GONÇ.\LVEs-Ha rle me rles· Regimento, que poço a V. Ex. tenha a bondade
culpar; o honrado Senador a quem V. Ex. se de ler, diz:
refere não fez esse elogio.
..: E' prohibido attribuir más intenções,
0 SR. B. DE MENDONÇA SOB!UNIIO-Parecc· usar de expressões tlesrcspeitosas para com,
me que o nobre Senador ·disse que o Sr. co- os Senadores, Deputados e Chefe da Nação,
ronel Lacerda .•.
ou nomear os nJCmbros da Camara, cuja
0 SR, ALBERTO GONÇALVES-E' um correli· opiniílo se approva ou se impugna. nílo
sendo permittido indica.l·o, sinã.o por meio
iionarío muito distincto, posso garantir.
0 SR. B. DE MENDONÇA Som:.It>IIO- .. · pos- indirecto, salvo o caso de versar a questiio
SUe dotes e predicados que muito o distin· sobre emenda, sendo necessario descriminai'
guem, descreveu-o como sendo do uma hon· o autor pelo nome.»
radez, de uma probidade e de uma. honesti·
O Sn. SEVFJNINo VrE:tRA. - Entretanto, o
dade tal, que esse cidadão, que, segundo nos Chefe da Nação foi hontem aqui qualificar] o de
disse S. Ex., tem de sentar-se nesta ca,a, é criminoso e injusto, sem advm•tencia nerealmente muito notnvel.
nhuma da Mesa.
Mas, Sr. Presidente, lendo hontcm a Cidade
O SR. PRESIDENTE- Nessa. latitude, eu
do Rio, vi que o nobre Scnadm• pelo Paraná tenho, no que refere a nprecinçües do actos
faz hoje um juizo muito dilferente daquclle do Podflr Executivo, mantido sempre as
que formava anteriormente do Sr. Lacerda. praxes adoptadas nesta Casa, dando a maiot•
O SR. Ar,BERTO GoNçAJ,vEs- Si permitte, liberdade aos Srs. Senadores, salvo quando
lm insulto ovidonte. Mas a reprodução àe arexplicarei isso.
tigos que envolvem expressões desrespeitosas
0 SR. B. DFJ MENDONÇA SoBR!NffO- 0 cida· a qualquer Senador não póde ser feita tla
dão que o nobre Sena rim• considera hoje mui to tribuna do Senado.
honrado, muito probidoso e muito honesto,
0 SR. B. DI~ MENDONÇ,\ SOBRJNIIO-V, Ex. já
em outro tempo era um cidadão deshonesto,
leu
o artigo ~
defraudador, improbitloso ; tinha cmllm todos
os defeitos.
0 SR. PUESlDENTFJ-Já li.
Assim tambom, por sua vez, o St•. Lacerda,
0 SR. ALDml~'O GONÇALVms-0 melhor Ó
que hoje igualmente, segundo me parece, aconselhar aos Srs. Sen!ldores que procuram
ha de fazer do nobre Senador o S1•. Vicente o jornal.
Machado as mesmas boa~ ausencio.s que S. Ex.
0 Sn. B. DE MENDONÇA SODRINH0-0 Regi·
delle faz, teve, em tempos pttssados, plirases mento diz que nenhum Scnat\or póde attri·
muito aspera.s contra o nosso collega, tlo· buir mits Intenções JJ. seus collcgns nesta
nunciou·o n.trl como responsavel por aquel\as Caso. ...
scenas horrorosas e terrivcis que 'e pmtiO SR. Pm~sJDEN'm-Nom usar rlo cxpres·
camm no Paranit e que süo el"quenternente
contadas cm um pequeno livro intitulado sues dtsrespeitosus.
.Dramas do Pamn<i.
O Srt. B. DE Ml~NDONÇA Sonalt'mo- ... nem
Sr. Presidente, como tnlvez nem todos os usar de expressües dcsrosrJOitosas. Ora, eu
Srs. Senndo!'OS tenham lido tílo importante nem nttri buo más i utençucs, nem tJSnl't'i de
artigo,ncompanhado do juizo mutuo quo e,;sr:s expressões desrespeitosas. Qunro ler um ar·
dois ri istinctr1s cidadílos J'uziam do s1 pmprio::;, tigo,quo não e meu, quo contóm expresslics
dossa.s trocas rle amabilidades que fuzium re· do outro, CXJJrcssücs que nilo accmto, das
ciprocnmcnto, peço licouç:t a;V. Ex ...
quaus tlou aponus conhecimento uo :Senado
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para que el!e possa formar ju.izo exacto sobre rl me. nelas feitas na Europa c foi convidado por
tempos passados.
algumas testemunhas deste senhor par•a um
.
.
duello; e o nobre Senador teve de embuchar
~O SR. Prms~ENTE;- Perdu?·me; Sl V.· -~~· o que _disse para ~vitnr o duello. (Riso.)
nao us pótlo u.ar, nao as pode repro~uzn.
E niLO é so aqm, Sr. Presidente. Os duellos
0 SR. B. DE MENDONÇ'~ SOBRINHO-Esta estão muito em moela: lá em Paris, ha
deducção nlio é regiment:).l.
pouco tempo li a narração de n11da menos de
sete, cm umas cartas parizienses que veem
O SR. PRESIDENm-E' perfeitamente regi· em um jornal. Todos r.Ues, porém, acabaram
mental. Si um Senador não pódo usar, muito muito bem, os contendores se considm•aram
menos pódo trazer um artigo de jornal em satiiifeitos, levando sómente como memoria do
que veem expressues desrespeitosa;;.
duello simples arranhões nos dedos; mas eu
0 SR. ESTEVES 1UNIOR-0 mcll!Ol' é deixa· tenho medo mesmo dos arr•anllões. (Riso.)
Não sei pegar em Comblain, em Mauser,como
rem-se essas excavações.
o
0 SR. 8. DE MENDONÇA SOBRINHO-Sr. Pre· nobre Senador pelo Cear·á, que é jacobino;
sii1ento, eu nüodeoejo absolutamente infringir nlio soi tambem usar de chuços nem do cabos
o Regimento, pelo qual V. Ex. propugna de va;;souras, como o nobre Senador pelo Pa·
ramí. diz que os jagunços sabem fazer; e, portanto nesta Casa, principalmente hoje ...
tanto, ponho de quarentena. vou logo dizendo
0 SR. PRES!DEmE-Peço a V. Ex. ~uo nli0 isto para que o Sr. Lacer·da lá no Paraná
renove estas censuras á Mesa, que tem jus- fique sabendo que não sou eu que o convido
tificado pcrteit·tmente o seu procedimento. para ter duallo ; póde s~r o nobre Senador
0 SR. B. DE Ml!l:->DONÇA SOBRINHO-Nlio in- pelo Paraná, e eu posso servir p~ra testemu·
sistirei. V. Ex. rliz que eu nüo posso ler um nha; para isto me otrereço.
artigo da Cidade do Rio por conter expres· 0 SR. ALBERTO GONÇALVES dá um aparte.
sões injuriosas a um Senador, entretanto, 0 SR. B. DE MENDONÇA SoBRINl!O- Reco•
não me ba de prohibJr, creio, por•que o Re:;ique o nobre Sen:. dor pelo Paraná é
mento não o prohibe, que eu leia um artigo nileço
um rlos mais eloquentes desta Casa. e quem
escripto pot• um Senador ...
dá prova disto nlio sou eu, e o nobre Senador
0 SR. ALBERTO GONÇALVES - Está as- occupando todos os dias a tribuna brilhante·
signaclo 1
mente, sobre todos os assumptos.
0 SR. ALBERTO GONÇALVES-E com profi·
0 SR. B. DE MENDONÇA. S0BRINI!O- ... :J.l'•
cicncia.
tigo que sahiu publicado aqui.
0 SR. ALBERTO GONÇA.J,VEs-Pois eu ga- O SR. B. DE ME:->DONÇA SonRINlio- E se·
ran to a V, Ex. que não ó do Sr. Senador cundado ainda mais pelos brilhantes apartes
de V. Ex.
Vicente Machado.
0 SR. B. DE ME:->DONÇA Sonmxno- 0 Sr. 0 SR. ALBERTO GONÇALVEs-Não, senhor;
Presidente já leu a disposiçlio regimental q ne tenho dado até mais npartes a V. Ex. do que
inhibe, em sua opiniiío, Jer• qualquer publi- a qualquer outro.
cação desrespeitosa ao nobre Senador pelo 0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO -Então,
Paraná. Nlio me pl'ohibe, porem, do ler um Sr. Presidenta, posso ler o artigo 'I Si os noartigo que se refere ao Sr. Lacerda, que não bres Senadores assim o quizerem, lerei · si
nlio quizerem, nlio leio. Não lerei sem os 'noé membro da Casa.
bres
Senadores me dizerem que eotimam a.
0 SR, ALBERTO GONÇALVES-Si V, Ex. qneJ•, leiturn.
eu explico.
0 SH.. ALBERTO GONÇALVEs-Comtanto que
0 SR. B. IJE MENDONÇA SomuNIJ0-0 Se· V. Ex. provo que o auctor é o Sr, Senador
nado vao ver o cumulo que se lê neste ar- Vicente Machado.
tigo.
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINllO-A prova
0 SR. ALDERTO GONÇALVES-V. Ex. pórle não compete a mim.
·
affirmar que é 1lo Sr. Vicente Machado 'I Eu
0
SR.
ALBER1'0
GONÇALVESPois á pala VI'Ilo
dou-lho ti minha palavra de honra de que
honrada
de
V.
Ex.
opponho
a
minha: o auniío ó.
tor nü.o ó o Sr. Vicente Machado.
0 SR. B. ng Mg:->DON('A SOBRINIIO-Nosse al'·
tigo se qualifica até o :>r. Lacerda de ladrilo O Sr:. B.. DE :V!ENDONÇA Sonmrmo - Mas
o nüo repito os outros qualillcativos, porque V. Ex. nega que o artigo fosse publicado no
sou muito franco : tenho medo tlos cluellos. O jomal Llo Sl'. Vicente Maclwdo ?
meu nobre co!lega pelas Alago:ts, j:'t, umn. vez O SR. Ar.nmRro GONQALVI~s - Niío é elo Sl'.
dirigiu Ü:L tribuna ao St•. Alcindo lluanab:tru Vicouto Macharlo:ó do orgito rlo P:11•tido Hepuumns tantas cousas sobro negocias de oncom- b!ic:mo Federu I do Estado do Paraná,
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o SR. SmvEmNo VmmA- De quo é chefe cpitllctos qu,e lho siío atirados no mr.smo
o Sr. Vicent<> Macllat!o.
at•tigo.
0 SR. B. DE MBNDONÇA Sommmo- De 0 Srt, llAM!RO BARCE!,LOS E OU1'ROS dão
que ó cllelb o nobre Seuador pelo Paranil, rliz apartes.
,
muito bem o nobre Senador pela Haltia.
o Srt. B. nc: MENDO:'oiÇ.\ SoiJRINno- Os
(!la muitos apartes.)
nobres Senadure' acham que ó acto rcpro·
Os nobres Senadores querem que eu lcia,ou vudo ~ Entiio niio leio.
não querem 1 (Pausa.)
,
,
.
Sr. Presidente, hu. respostas que s~.o ox- 9 .~R. l,.,~rmo BARcM,LOS- Na mmha
pre~sas e outras que são tacitas: 0 silencr~ o~ult.a\, V. E:c _vao P.ratreu.r um acto que
do Senado parece que é consentirneuto ou e/ nuo e dr.,no do sua pessoa.
um pedido que me far. pal'll que leia.
O SR. MoR.\Es B.\tmos- Parece que não
(Pausa.)
·
. éregul:J.r.
E OSe~ado t?rlo ficou c:tlUílO: Pll'CCe que
O SR. B. DE MENDONÇA SoiJRINIIO- 0 que
quer ouvty a !ertu;a..
.
. é quo o nobre Senador por S. Paulo acha
Eu poíha, Sr·. 1 resHlente, fazer rsto m:trs que é irre"Uiar ~
barato, como me aconselhou o nobre Senurlcn·
o
pelo Rio Granele elo Sul: podia compr:w uns O SR. MoR,\ES BA.RllOS - Que um Senador
poucos de numeras da Cid«dc do Rio, trar.er tra~tt para esttt ~rJbl;lrJa artigos Vll'l!lcntos
amanhã. e clcstribuü• pelos nobres Scnador·cs; da Imprensa partrdarra.
mas parece que a cm•iosiel:trlo está um pouco o s11 • n. ME:-<DO:'i'ÇA. SonmNno - Pois
excitada. ( O ~r. Rami1·o B«rccllos elllm no então, esta ccnsur" do nobre Senador niio
recintq c app1·o:mma·sc do orado1· ·)
.
deve caber ao Senador que trouxer• aqui
o ~obr~ Senador concorreu logo ao recmto: para a 1ril,una esses artigos; deve caber· li.
eu uu.o d1sse no.da contra S. Ex.
pesso:L que publicou. Porque o o1fendido não
O SR. RAMIRO BARCELLOS rlli. um apark
chamou iL responmbilidude no Paraná o
Sr. Vicente Machado, ou quem quer que
O St~. B. DE MENDONÇA Sonmrmo- V.Ex. !'osso qne ello considerasse como autor deste
tenha pncionciu.: eu restabeleço a vcrdaele artigo? Dcs,lo que niio chamou, ó porque
dos factos. rtefiro·me apenas ao nobr·o Se· acceitou os Jactos.
nador •.•
0 SR. RA~I!RO BARCELLOs-Mas, quo tem
0 SR. RAMIRO BARC8LLOS d:1 um o.parte.
V. Ex. com isto? O f<tcto não ó com V. Ex.
o SR. B. DE MENoo:-~çA SonRmno -Não O que !ligo e que o na·tigo sendo injurio,n,
llz referencia alguma desairosa a V. Ex. V. Ex. V<LO tmzer o norn,, rle um cidadilo
Sr.Presidentc,creio que niio é crime tr·azet· sem g<Lr:tntias pll.t'it as in,iurias. O facto do
p:tra o Senado um artig-o quo jr't foi publicat!o deliciar-se com semelhante cousa niio é diguo
n11 impreusa. Declaro ao Senado quo não de v. E~ .• nem do Senado.
leria isto ao Senaelo si estivesse emm!J.nuscr·i·
O Sn. B, DE Mm~DO:-.!QA SomuNuo-Sr. Pre·
pto,mas d8stle quej:1 cut•ro mu!lllo no P:traniL,
nos diversos Estados da Uniiio o :lté na Crt· sidente, os to. censura que me quer J'azer o
pita! Federal, cmio que posso trazer muito nobre Sen:Ltlot•, si eu por acaso ler tal artigo,
o nobre Senador .iá devia ter ftlito !ta muito
bem para a tribuna elo Senado.
tempo, CjUnndo nesta Cas1L ~e tratou do
o o.rtigo, repito, é do 8['. S~n11do1' Vicente St•.
E,luardo Ribeiro, eleito Senador ; levan·
Macllud.o.
tararn·SO aCjLti igualmente tacs imputar,ões
Antes do lel·o, Sr. Presidenta, devo ele- do improb;datle, e os nobres Senaílores todos
clar<1l' ao Senado i!UO n~.o cort!tCQtJ o honrtulo acceitu.ram o l'tJ.cto, acll:u•ttm que o Sr.
cido.dão u que.n o Sr. Senador Vicente Ma- Eduat·clo Ribeiro rlevi:t se ter tlül'onditlo mt
citado se I'CI'ero. Nilo sei dos prucodcntcs do irnprons'.t tlo ttws accnsae;ücs.
honrado cidadão.
o Srt. SimmJNo VmmA-A leitura pútlc
O Sn. Ar.nrmTo Go:-.~ç:.u,vr''- VJLO com o ter um lado IJom: d:Lt' log;tr a que alg-nm
mou protcsl;o: o autot· nii.o ,·,o Sr. Vicerrto dos illustrcs Scn:ttlorcs tlo l'amná vcnltrL r•x·
Machado.
pliea.J' o litrl.o ...
o StL B. nr·1 Mr·;:-~poNç.\ Snnr:tN!lo- Púdo f O Sr:. lt.\l\!lr:o lhr:cGLLus-V. Ex. e,!.:·,,
ser um cidudii.o muito distiucto, muitu hO· iust.igantlu o illustr·o !::'ermtlot'. pa.r11 nm actu
ne,;to muito probo, llltllto capar.. Lendo osto que, ~arn.nto 11 V. li:x., het de pt·ocul'al'
nrt.i"~• ou touho por llm st'trueulo (ar.or t•om[mcio,; o ll!tttlos, si t!SL:L pt'rl.l.illu. licn.1' aqui no
qrw" o Sanado eonher;:t a opruiii.o do Sr. Se· I :-ionatlo, tio ra.r.cr• rccnhir souro a.. c:tlie";:t.
nadar Vicente Machalln <L resvcito t!u cidutliio, tio V. l~x. (1',-ocmn·s,: muilu.< outrusaruo'li:s
Lawrda o nii.o que ou acho o cidadão La·\""'''" os SJ's. n,wdttJ /Jal'cdlos e Severiuo
ct·J•Lltt c;tpa<\ t\1) uwrcecr u.~ iujur·iu~ o IJ:l. V<âl'•t. O SJ'. /)l.,:sitkHIU I'Ut'i•'""'· attUllt"io.)
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0 Sn. ALDElt'rO GONÇA.LVRS-Acho melhor Tendo de proceder-se amanhã á. ekição seo nohro Senador ler o o.rtigo c acab:n• com natorial na Pamná., para cujo falseamento
isto. (lia O/ltl·as apr,t;•tc·;.)
u~ nob~·es Sena'l~res rlizem qua tem cnncoJ•0 Sn. B. DE iv!E:'oiDONÇ.~ SOBR!NllO-Sr. Pl'C· l'tdo tito dcsabrulamenta o Governo da União
siucnte, ó tilo grande a celeuma qtw sele- ou querendo deslá.zer esta uccusaçõ.o dos nobres
vantlt nesta recinto, pm• causa da leitum que Senadores, aprovtJi to a oppot'tunidade de ma
prornctti Jazcr deste <U'i;i~o:o, que sómente ella acltar nesta tribuna para ler um telebasta para mostrar quanto ó import.mto este gramma, chegado !ta pouao do ParaniL em
que se mostr11 evidentemente que qu"~em
mesmo artigo. (lia m"itos apw·tes,)
Peço aos nobres Senadores que me dei- terem o desejo de falsear alli o resultado d~
xem acabar o discurso.
· eleiçi1o senatoria.!, a que se vae proceder
como dizia, !l tilo gmnrle a celeuma que se amanhã ; niio é o Governo da ·união. qua
Jevant11 neste recinto pela simples promessa quer intervix• nella, mas sim o governador
que fiz de que ia let• eote 111•tigo, que sómente rlo Estado, que está. mandando força para
ella ba5t<t para levar ao conhecimento do todos os pontos.
Vae o Senado ouvir a leitura deste tclepaiz inteiro quanto é importante o assumpto
gramma.
para que na segunda-Jeira, qu~ndo
do artigo q uo i:1 ler.
Esta celcumn. equivale quasi quo á. leitura o nobre ~enador pelo Pa.ranit se apres~ntat·
nesta tr1 buna, como Cesar victorioso das
do mesmo nrtigo.
.
P01·tanto, b:JSta que me tenlw, referido a este suas batalhas, dizendo: vení, vidi ct uici, nós
artigo, o que lwntem. nesta cidade os habi- p~ssamos dizer que esta victoria é das que
hntcs tlella, inclusiva os membros destaCas:~. nao honl'lm absolutamente, porque e o proe da outra do Parl11mento, tenham lido tão dueto da fraude, da violencia 1lo Governo.
Eis o telegrammu., p1•ocodente de Curytiba:
importt>nte documento, em que ~e fazem gl'ilvissimas accusações a um cidadão que talvez -« Senador Bulhões. Hotel Giore!li. Rio.
na segunda-leira possa ser• eleito Senador da Eleição bom aspecto, apezar• governador
Hepublica, que talvez mais tarde tenha de espalhar força policial sem temer ser consentar·se em uma destas cadeims.
traJ•iado força federal. Saudações. -Almeida
Eu, querendo ler este artigo, não o faria Tol"rcs.»
sómente pelo desejo do constituir-me aqui
0 SR. ALBERTO GONÇALVE.>-Quem assigna
écho do injurias.
o telegramma ~
Fal-o-hin. mais com o nobre intuito de faciO SR. B. DE MENnoNç,~ SomuNuo-0 Sl'
litat•, de pt•esta" a este cidadão os meios de
Almaida
Torres, que é corraligionariJ d~
defander-se de tão atrozes calumnias.
v.
Ex.
0 Slt. RAMIRO BARCI~LLOS - Este cidadão
0 SR. SEVERINO VIEIRA-Foi; hoje é disSi·
nii? precisl dlis instiga~õos rle V •. Ex., para
defender-se de qualquer calumn1a. v. Ex. dente.
niloju!guo os outros tão taJ•dios em des·
O St~. B. JJE MJ~NJ>ON'~'I. SoBmNuo-Marece
credito ou )tão ?
'
pertm•em si a p:•oprm dignitltule.
O Sn.. B. D" Mt•i:'oiDONÇA SomttNBO- Oh ! O S1~ .. AJ,B~It1'o GoNÇAJ.VE~-Nisso ni1o;
Sr. Presidr:nte, já. satisfiz ao desejo do nohra era prectso 11a0 conhecer o governndor Dr.
Senador ni1o lendo o at•tigo ...
Santos Andruda. Isso é um recurso para proO SR. R,~~uno BAucm,tos-0 meu desejo é var quo amanhii e det•rotudo; é um pretexto.
Esperam a ultima hora para pa~sar esse
que V. Ex. leia para recommandar·se.
telegramma.
0 Stt. B. DB MENDONÇA. SOBR!NJIO - ... e O
nobro Senallor· ainda se atira contt•a mim 0 St~. B. DE MENDO:'oiÇA. SonmNuo-Fica o
t;i,u desapied1uli1mente, não se lembraudu de ·~~nado provellido pam rjue, si 11a. se"'unda
letra os llous nobre~ !:ionudores poJo P~ranit
q~e estou tanto tempo ua tl'iuuua, de que
levantat·em uaquella tribuna como "i"ttu·
ua.o pos.;o ma1s usat• do. palavra, pot·que jit se
tos
altunoiros... ·
'
""
estou cansado.
0
~R.
~\LBJi:I~TO
~ON<)AL,·J~s-Gigantes,
nil'J~
O Sr:. 1~.\Mtr:O R\r..crm,os- Pois não
V.
bx.
auula
e
tnli Is a! to do que nós.
parece ..
OStt.B, DE MI>:'iDONÇA Snlli\.!Nuo- ... 1lizenrlo
O SR. R. n;: M":-~Dol\'ç,\ Somur-aro-Niio leio que,
si o P. R.L•'. unr.igo,do Estatlo do Pal'<tná
o nt•ti;',o. Encrebnto, tendo-so do procetlel' it venceu
a !li :ls eleições, n~.o Joi porq uo ti~
~loil::i.o ~en~d:u1·i:d ~cl(untla-tcirrt ...
vc,;,e elorneutns, f1.1i pol' ter :'t su:1 tlisposi\•fio
0 Sr:. ALJH:ll'l'O 00:-iÇA!.VI•:s- Amanhi1.
us bayonot<LS do Uoverno.
O Stt. B. JJE Mt~NDONQA SomuNuo- H:1
Ainda assim, si as cousas se modificarem, si
pouco om ~eguuda-llJit•a,o ugui'II j;'1 ti um(\ului. o g-ovul'llndoi', it ultima !Jura, reth•a1' t"l!a
~o:u\fln
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O §•·· A~be1•to Gon(~aJve._ niio
es~n. força policial que se n.clm espalhada no
Est.arlo ainda. assim nutro n. ospc1':1nçn. de prct<mtlil1 mais volt.n.r ao assumpto em dehnte,
.;;er cle'tto por nquelle Est•~rl.o um cidnd~.o. m:t~; 1t insistencia. llO nobre collegn. pm• ,l.Jnque possue tod0s os rcq um tos nece~s:mos ~·,la:3, em t:txai' do futil o· seu requerimento
·'
paru scnta.t•·se no Sonudo, o Dr. Ub<tldtno do obl'iga-n a. pôr bom claro o assumpto.
Amn.ra.l.
Affirm11 e afllr•mn. ainda que o Sr. 1\!inist.ro
Esperemos. pnis, pelo dia do scgunrJa.feira, <lo Interior praticou um acto irregulm·. crcpor esse dí11 t[o almejado pelos nobres Sena· ando um emprego de subst.it.llto de cOJmds·
sn.t•io úo exn.mes. cargo que não existe si11ii.o
dores.
no impedimento do commiss:u·w, em occasiüo
Sr. PreRidemc, ha muito tempo gue me de
exames.
acho na tribuna.
o~·a .. neso~. época, dezembro e m:trç '• urro
Tinha ainda. de tratar !lo gravo, grn.vis·
hn.vm.
Impct;lmcnto. ]1!\T'll. o oJ•;t~1or, qnn ó
sim o. importante, impm·tantis~imo PI'< ~jcct• •
O commiSSl1riO, ]lO!' ISSO que ]lO!' esse tct,lpO
relativo av "Uinrlnsto de Mace10, que tanto o Congresso nii.o tuncciona va.
deleitou o h~nrado SemuloJ' pelo Rio GraJJtll'
Quanl.•• á ar~umentaçii.o do Sr. Brrn:tr<lo de
do Sul e o nobre Sena<lor 11elas Alagõns.
Mendonçn
.. justificn.nclo a nomea9ão, por ne.
Achando-se, porem, jit um tanto nde:mtadn.
crss1tn.r
tal
vrz o Govr.rno <le n.\::;umas in lora hora., e Pstando eu tàmhem mui to cansarlo,
mu.~·íies
não
pr•ocerlc. pois. pelo r'•g·uJ:unonto,
peço desculpo. n.os nobres Senndore,; de niio
o
commissario
só tem.obriga.~ii.o r! e prestn.r i nlhes proporcionar hoje tiio agradn. vc! ati·
formaçilcs
depo1s
rJ,, exames. mamlando·lho
sumpto.
um J'elatorío minucioso de twJo quanto oeAgun.rnnr·mc-heí p:trn. tmzel-o n.o tlebrtte correr ,Juranto n.quella épo~a. e :tté mane•tr·
na proxima sessii.~>, n.fim de s:ttisf:tzPr a .instn llle as pt•ovns e.;cr·1ptas dus examinados.
cm·iosidade, os Jnstos n.nhelos rlos nobres Se·
Isto já foi feito, o orn~nr cumpriu com o
nadores, e vou concluir.
sen ue\·er e nada. mn.is tinlla. nem tem que
Dizem os nobres Semu1or~s que são grn.vcs, inforlllar· ao Governo. antrs de novos cxan.es,
gi'avissimn.s a~ censuras que fazt·m [l.<,ui ao 1)m época fixa, isto é, em dezemt~ro.
Governo. Responderei a SS. EExs. que ess:ts
Declara. que censurou ta mbem o Gow•ruo,
censuras não sii.o gmvt s; são rnéras rusgas.
po1· rer a.pr·o~·eitado um cíd:t•lão, que, ao
Cont.inuão os senhores !ln. opposiçtio,a trazer m<'nos por decenci1t, não dA via ser nomca<!o.
pa!':J. a t1•ibun:1. do Senn.rlo accu>aç<Jes de,sa O Mini~tro do Interior nomet.u quem n[o esordem ; clias só fctJ•ão cngmndeccr. honmJ•, tava nas condições do s"r nomeado, visto u
glorificar mais esse benemerito ci<lml;io qno cupaJ•ticipação q<w teve nn. re~·ortn.. Com e~sa
se ar.lw. it frente ílo Governo da Republica. nome~'·"i.u e Cll!J! a demiss~o. rio Sr. Tr·ujano
( loittito bem: ?lWito hcm .)
.lonqmm <los Re1s deu o Mmtstro aos elei:vres
do Pn.raniL umn. provo. de suas sympat!Jia.s
O SR. L!êiTE E OrrrcrcA-J\Iuito bem.
pelos revoltosos, que toem ainda intuitos
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINIIO-Peço ao rostaumdores.
Sr. tachygra.pho que tomo not:t <leste-muito
Trata. rio incidente dosngrn.dn.vel do disc11r:'o
bem-dito pelo nobre Sennttm· pelas Aln.gílo.~.
<lo nobre Senado!' por Alaguas, e explic:~.·o.
O SR. LmT!l !l Or~ICICA-gll disso-muito O coronel .loaquim Lacer•da, accusaôo ptllO
bem-mns foi n.o ultuno cartno qu ' V. Ex. 1Htigo n. que se referiu o nobre Senador. fez
enderoçou ao Presidenta dn Rcpuhlic.~.
pn.r·te das forças que comlmt.oram a revolta;
esteve na Lap:1, anue prestou reacs servi(·os;
O Sr. ltamh•o Harce!loS~ (pela retirando.,o u passando JIO!' S. P:tulo, foi ?.Jli
ordem) começou por lêr nm:t local d'O Pai:, recebitlo com todlls as rlemonstrn.ções do
que donuncío.v11 um:\ conftJJ•enei:t luwitlo. en- apreço, o ílo mesmo modo ncst:t Capital.
Comma.ndante de uma brigada da gu:.trda
tre o Sr. Presidente tl:t ltOJIUh\ica e os Srs.
Pedro Moacyt•, Li\Ul'cntino Pina o Prestes nacional, aqui trn.t.t•U de pro111ovor o pa;.;·aGuimarn.es, c in. a respeito formuhu um l'C· mení.o do suldo aos seus soldados o onre,cntou as respectiva~ contas; mas outras ·cout:ts
quorimento.
tinlln.m j:i. sido envi:Hias uo P:II'ltllÍI, o houve
O SR. l'RESJDEI'I'l'E chama '' att.ençiío t1o o dr.soneon l1•o 1lellas. do mario que recciJeu
orn.dor, <lizentlo cru~ conl.iuuavn. cm discus- aqui o coronel I..a.cet'(h a. impu!'t.a.nciu, :ln~
siio o requerimento.
cnn1n~ que n.pr·e~onton, e J'oi rornot.tilln. pn.r·a
O SI:.. RA~rnw BAJ:Cr.:r.r.<~s JW<k desculpa o Pa1·an:t i~tml impo1'Litncin., ii. visf".n. da. c::•JJ ws
!lO Cqll iVOCO, pOÍ(i [JCW'IIVO\ j:i. I,()J'·SC OllCel'· quo rio lil. tinlmm vindo.
mdo 11 mat.eritt, o docl:ti':L :t;.:u:tt•úur oppoi·tuVr,rillcurln o eug:mo, lwuvo Oi'tl<·m pnJ'Jl ~flr
nillade p11m tratar do as.lumpto.
rcstituiuu n. im]Jortancil~ rccolJida cm d111•li·
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cat:t, e a restituição se fez immediatamcnte
por intermerlio do uma casa commercial, que
teve or<.lem para isso.
E' este o f<tcto de que trat~ o artigo em
questão.
Veiu depois a eleição, e o coronel Lacm•rl:t
pleiteou·a, concm•rendo ás. urnas com o Dr.
Vicente Machado ; foi vencido c sujei tou-se
a decisão das urnas.
O ora~or explica como póde ser publicado
em um ,]ornal qualquer m•tigo sem sciencia
do director politico da folha i e a public:J.çüo
não significa que seja e'sc clirectol' o :J.tJCtor
do artigo.
0arante, sob sua palavra de honra. que o
arttgo contra o Sr. Vicente Machado nüo e
da auctoria do coronel Lacm•:la que se achava
ate ausente, mas de um amigo extremado do
coronel ; niio sendo de admirai' que estejam
hoje ligados os que hontem se achavam em
di vergencia.
Estão hoje divergentes os amigos de hontem.
No nnno passado era o general Glicerio o
chefe de todos, e tinha então todas as grandes
qualidades e talentos que to•los lhe reco·
nheciam ; hoje o accusam, e não ha. defeitos
de que o roão accusem os jornaes do S. Paulo.
Não ha, pois, motivo para estranhar-se a
liga r.ntre o coronel Lacerda e o Dr. Vicente
Machado contra os inimigos rla Republica.
E' porque consirleram muito o Sr. Presidente da Rrpublica, e desejam vel·o conser·
vado no seu posto, que os opposicionistas do
Parana o advertem de que não deve deixar. se
leVa!' pelos cantos da. sereia, entoados por
aquolle~ que serão os primeiros a levanttt·
rem-se cont1•a. ellc em qualquer occasião.
O orador lê um etlitorial do orgão oiTicial
do }Jartido, que hoje apoia o Governo, no qual
é at:tcada a eleição tlo Presidente e rlo Vice·
Presidente da Republica, como acto illegnl e
indigno, e é negada a legitimidade da sua
auctorirlnde, e diz que é com esses inimigo,;
que o Governo estti. conta bulando; mas que o
arrependimento não hn. de tardar, o ver:i.
então o Sr. Dr. Pt·udent.c de Moraes que os
vordadeit•ros :tmigos da Republica são aquelles
que siio hrde apontados como os demolidores
della.
Fica atlintla., pela hora, a discussão tlo re·
quorimonto.
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om que o Prefeito suspenderá as leis e reso·
luções do Conselho Municipal, oppondo·lhes
1Jelo ;

2" di~cussão rlo projecto do Senado, n. 68,
r1e 1895, determinando o que constitue infracção do art. 61 da lei n. 35, de 26 de ja·
neir~ de 1892, po1• parto dos governadores ou
presidentes dos Estados sobro eleições para.
preencllimento d~ vagas de Senadores e De·
putados;
2' discussão da proposiçlio da Cama1•a dos
Deputados, n. 79, de 1896, concedendo aos
funccionarios publicas José Marcos lnglez do
Souza e Samuel José Pereira das Neves auto·
rização pllra fundarem nesta Capital um
Banco denominado Banco Auxiliar dos Servi·
dores da Nação.
Levanta-se a sessiio ás 3 horas e 50 minu·
tos da tarde.
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Ptesirlencia do Sr, llfanoel de Queira:
( Vice·Presidente)

Ao meio-dia, abre-se a sessiio, estando presentes os Sra. Senadores Manoel de Queiroz,
J. Catunda., .José Bm•nardo, Joaquim Sar·
manto, Raulino Horn, Francisco Macha.do,
~fa.noel Rarata, .Justo Chermoot, Benedicto
Leite, Pires Ferreira, Cruz, João Cordeil•o,
Alvaro .Machado, Abdon Milanez, Almeida
Barreto, Gonça.lve• Ferreira, Rosa e Silva,
.Joaquim Pernambuco, B. de Mendonça So·
brinho, Leite o Oiticica, Rosa Junior, Severino
Vieira, Virgilio Damazio, Henrique Coutinho,
l~ur;cnio Amorim, Tlwmaz Deltlno, Lopes
Trovão, E. Wandenlwlk, Gonçalves Chaves,
Fernando Lobo, Pa.ula Souza, Moraes Barros,
C:Liado, Leopoldo de Bul hõos, Generoso Ponce,
Alberto Gonçalves, Vicente Machado, Esteves
.Junior, Gustn.vo Richard, Pinheiro Machado,
.Tulio Frota e Ramiro Barcellos (42).
Deixam do comparecer, com causa pa.rti·
pada, os Srs. Gomes de Castro, Nogueira Pa·
rauaguó., Pedro Velho, Almino Alfonso. Rego
Mel! o, Coelho e Campos, Leandro Maciel. Por·
ciunculn, Q. Bocayuvn, Feliciano Penna,
.loaqnim de Sonza e Aquilino tlo Amaral, c,
O ~>;u·. Pr•e,..itldWALt) t!csir;nn. p:tra som el111, os Srs. Ruy Barbam, Domingos Viort!Oin tlo olia tl11 ~eguiule sc~~u:o :
cente o A. Azoredo (15).
Continu11çlío da 2" r!iscussão do pro,iecto tlo E' lida, posta om rliscussão o sem debato
do Sonatlo, u. 2, do 1897, regulautlo os casos approvada 11 acttl tlli sessão anterior.
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§ 3." No preenchimento elas vagas resul·
de pl'Omoçiio, a antiguidade sedt a
tantes
seguinte
mesma.
Art.. 2." Não havendo official com os re·
EXPEDIENTE
quisito> exigidos em !~i •. a promo~ão só terá
Jogar 1lcpois do satisfazer-se esso, exigeucia e
Quat.ro oflicios tio l" Secret:nio da Camara a antiguidade scriL contttda do dia seguinte
dos Deputados, de 2'ltlo corrente, remettendo iLquelles em que fôr ella satisfeita.
Art. 3.• Os ofilciaes e praças, que annual·
as seguintes
mente concluírem nas escolas militares o
curso de sua arma, serão considerados como
PROPOSIÇÕES
tendo adquirido tal habilitação em uma mesma datn., que será aquella em que se tivot•
N, ll-de 1897
realizado a ultima prova regulamentar na
tlevida época.
O Congresso N11cional resolve:
§ J.• Esto, disposição é applicavel nas mes·
Artigo unico. E' o Poder Executivo auto- mas condições úquelles que adquirirem tal
riza,lo a concede!• um anno de licença, com o habilitação em segunda época regulamentar.
respectivo orilenado, ao telographista chefe § 2." A's praças que se habilitat•em para
da Ropn.rtíçiio Geral dos Telegraphos Alfredo ser nomeados alleres-alumnos applicam-se
de Lima Albuquerque Mello, para tratar de tambem as disposições do presente at•tigo e
sna sawle onde lhe convier ; revogadas as t\O seu § l "·
tlísposiçúe> em conLrario.
Art. -1. Soriio graduados no posto immeCamara dos Deputados,24 de julho de 1897. diato, de a.ccordo com as disposições da. pre- Arthtt'r Casar Rios, Presidente. -Julio de sente lei, os chefes de classe de .cada cor•po ou
Nclto Filho, 1" Secretario.-Josd Alvatcs Rtt· arma.
biao, 3• Socret:1rio (servindo de 2•').-A' Com·
Art. 5. • Revogam-se as disposições em con·
missão de Finanças.
traria.
Camara dos Deputados, 24 rlejulhode 1897.
N. 12 DE 1897
-Arthur Oesar Jlios, Presitlcnte.- Julio de
Mello Filho, \" Secretario.- Josd Alvares lluO Congresso Nacional resolve :
biao, 3" secretario, servindo de 2".- A' ComArt. ]." E' o Governo o.utorizado a concc· missão de Mar•inha e Guerra.
der ao cidadão Lniz Ro1lolpho Cavalcanti de
Albuquerque, director das Rendas Publicas
N. 14-1897
do Thesouro Federal, um anno de licença,
com ordenado, para tratar de sua sande onde O Congt•esso Nacional resolve :
lhe convier.
·
1.• E' o Governo autorizado :1 conceArt 2." Revogam-se as disposições em con· derArt.
ao
Dr.
Candido B11rroso do Amaral, me·
tm.rio.
dica auxiliar dll DirectGria Geral de Sande
Camam dos Deputados, z,l de julho de 189i. Publica, nm anno de licença cum ordenado,
Arthw· Ocsa1· Rios, Presidente.- Julio de para tratar de su:1 saude onde lhe convier.
!lfetto í llho, I" Secretario.- .losd AlvaJ·cs Rtt·
Art. 2.' Revogam-se as disposições em
bi<io, :l" sect·ctu.rio, servindo 1lc 2• .- A' Com- contrario.
missiio de Finanças.
C:~.mara dos Deputados em 2•1 de julho de
!897.-AN/iw·
Cesm· Rios, Presideme-.Tulio
N. 13 DE 1897
de 111ello Filho I." Secretario-Jose .1l·vares
Rabiao 3 ."Secretario, servindo de 2"-A' Como Congresso Nacional 1lecret:c :
missilo do ~'inanças :
Art. 1," Na :rwomoçfi.o dos officiaes tlo oxr.J•r:il.n ob~c'I'Var·SC·h:t o se~·:nintB :
O §lu•. ::.!" !c';;.ü<eretUJ•io rlec1ar::t qne
8 !." O pt·ccnehimcnto tio qnnlqnor vn.r;n. nit•l lia p:tJ.'IJCcrcs.
tl.os posl;o~ do tonnnto ou l" tononto c supo·
([) ~n·. n.o :§'>.cer-et:n·io declaro. quo o
rior·es, tel'it !o:;ttr· dentro de dous rnozos con·
t:trlos 1\:L rlal.tt om que o Governo tlelln. tivet• Sr•. Seundor Quintino Boc11yuva communicou
{L Mr•,n. qno por ,insl.o im p01límento 1Ioix:L
eon hcro1 mmtl.io nillcill.l.
R 2." Qn:tlqtte'l' qnn F~jc• n. ,·,pncn. om 1']110 ~n do enmpill'r.ecw por n.]g'l.tns d ia!:l i:LR scssries rlo
flr.ot• a pr?Jnnqiiu, n. a.tytt:;nidadn ser:'!. mnt.:<da Sotmdo.
Continúa :1 1liscussilu d.u rol']ntwi mcnl.o d.o
ilei:dc o 1lta. sngUinto aquullo cm quo :10 dou "·
Sl'. Alhut•l.o GulJ~tllV<J:J, pcditltlu ljllll o ou..
\'llgu..
t.!]l

St·. ]. o §ec••et~nrUo diL conta do
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----------------------------------------------------------------manifestou, por apartes de muitos dos Srs. Se·

verno informe em que fundou-se para crear
o emprego de substituto do commissario
fisco.! de exames prepara to rios no Esta dó do
Paranit.
Ninguem pedindo o. palan•a, encerro.· se o.
discussão.
Posto a votos, é approvo.do o requerimento.

,

•

nadares, é honroso para os ta corporação.
Aqui ainda níio houv!l um Senador que
houvesse aproveitado artigos publicados na
imprensa contra qualquer membro para vir
reproduzil-os á face do seu collegn em plena
sessiio ; restava esta glor•ia ao SI'. Senado!'
por Alagôas.
0 Sn. PRESIDENTE - Attenção. Peço ao
O Sr. Vicente 1\l:acb:ado (para illustre
que não provoque alguma
ttma explicaçao pessoal)- Sr. Presidente, rle- discussãoor•arlor
inconveniente
para o Senado.
veres de grande importancia privaram-me
de comparecer no Senn rlo, na sessão de so.b· 0 SR. VICENTE MACHADO- St•. Presirlente,
barlo, e só pela leitura rlo Diario do Congresso não provoco questões inconvenientes para o
tive, conhecimento dos factos passados no re- Senado; I i o Dia rio do Congresso, e vi que o
cinto rla Casa e da referencia que em seu Sr. Senador por Alagüas entendeu dever
longo discurso fez á minha. humilde pessoa o trazer paro. aqui os artigos da Cidade do Rio
publicados contra a minha pessoa, e, como
sr. Senador por Alagôas.
Fosse-me licito o!Ierecer simplesmente uma visse que o Senadoserevoltavacontra o facto
explicação e nada perlir a S. Ex. e eu prin· chegou ate a dizer que andaria melhor comcipiaria. por declarar que não é licito reputar prando alguns numeras desse jornal para
acto de coragem a aggressão na auscncia do distribuil-os aos Srs. Senadores.
Sr. Presidente, dou por terminado este
aggrediuo.
·
incidente,
mas já que estou na tribuna me
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO-EU não o permitta V. Ex. tambem que dê uma ligeira
aggredi.
resposta a um ponto em que, acompanhado
0 SR. VICENTE MACHADO-E eu fui aggrc- por um telegramma., S. Ex. fez referencia ao
dido.
Governo do meu Estado e ao pleito eleitoral
O Governo recentemente para produzir sua que hontom alli se feriu.
defeza, tem usado dos entrelinhados pagos S. Ex. veiu ler na tribuno. do Senado um
fartamente pela verba secreta da policia, tem telegra.mma passado ao illustre Senador por
chamado a si a opinião destes e daquelles es· Goyaz, o Sr. Leopoldo de Bulhues, em que so
criptores, e em tal defesll o que se vê muitas afflrmava que o Governo do Estado do Paraná
vezes é o insulto, é a diatribe atirada aos tinha feito seguir para rli versos pontos do
membros da opposição.
seu territorio a força policial, com o fim de
Procendendo assim, póde o Governo jul- intervir no pleito eleitoraL
gar-se no terreno do direito, mas acho que Esta informação niio é verdadeira. O Gopretere todas as normas, esquece todas as vernador do Estado do Paraná, como jô. tive
attenções e estabelece precedentes que, por occasião rle repetir nesta tl•ibuna, fez rehonra do Senado, nunca deveriam surgir tirar de todos os pontos a força policial
nesta Casa, é o facto de querer um Senador para que o pleito pudesse correr com inteira
lêr da tribuna artigos dilfamatorios da im- liborda.de.
prensa partidariacontra um ou outro membro As noticias que chegam dos successos eleidesta ou daquella corporação.
tornes si afilrmam a estrondosa victoria do
Si os conce1tos que externam certos jornaes Partido Republico.no Paranaense, por out1•o
siio verrladeiros para estes ou aquelles in- lado, rliio testemunho da inteira liberdade
dividuas, e si estes teem a tribuna rJo Senado que reinou durante a luta. Em nenhuma
ou da Camara para sobre ellcs so enunciarem localidade houve um só.protesto, de modo
o que lhes resta é terem coragem para en- que o. eleição tlo meu Estado, posso dizei-o ao
dossar todas as oplniüos em frente dos ac- Senado, faz hom•a ao Estado do Po.raná.
cusados, e não se agacharem por detraz das Em todo o caso, vou ler o telegrramma que
columnas pagas pela vorb11 secreta para di· foi passado Jlelo governador do Estado do
rigir orreuso.s a este ou aquelle de seus cal- Po.raná ao meu illustre companheiro de rclegas.
prcsontaçíio, que se apressou cm levar no
0 Slt. B. DE MENDONÇA SOBRINIIO-V. Ex. conhecimento de S. Ex. o facto de ser accusado n:t t.ribuna do Somtdo d'l querer interrefere-se a mim?
vir no pleito que alli so ii). íorir.
0 SR. V!CllNTl~ l\!ACirArro-Sim, EC\lhO!'.
«S0tWlor ,\[1Jer1.o Gonçnlves-Ni'ío envie i
0 Slt. B. llh1 i\lllNilliNÇ.I. Sülr!UN 110 - Poço t'm·.;:u; p:.n·n. loc.aUd:ule ~~ ~~~·1~m:L ! lf vlv.uo
::1 1Htl11 Vl'!l.
:.sdentmiQ da opposiçào 111'0\u,;t.o.r contl'IJ, '~
0 Srt. VHJliN'J'E MACHADO - lltl!i.zment<l, elmçiio em t.rulos os collegio''· ontlo 11i'io Ü'lll
ofJtou st\tisi'eito. O modo por que o Sonmlo ~;o clomunto~. C:onhoccio elei t'.lt'tLI10 p~:.rauu.O!lSO
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e sabeis que aclversarios niío poderão vencer Não encerravam ellas o mi nimo proposito
partido republicano, ainda mesmo com as do olfendel-os.
ameaçns, que teem sido feit11s em nome do Tanto assim clque,qo achar-me na tribuna,
GoveJ•no Federal, em til.vor• da candidatura do estou p1•ompto a dar todas as explicações
Dr•. Ubaldinodo Amaral. Cordeac::; saudações. oxi:.:idns por SS. Exs.
Sanlos Andrada.»
O.; artigos que me propunha a lor niío 6ram
de
lavm propr·i:t, nom rl:1 autoria c.la. Cidade
Peço a publicaçiío no Di"rio do Congresso 1/o Rio,
mas artig.,s publicados no oi·gíi.o offi·
deste telegramma, que acompanha as ligeiras
cial
do
Parcido
Ropu~licano Fedem! do Pa·
pal11vras, que hei pronunciado.
rau:'t, do qual é o Sr. DI'. Vicente Machado
Tenho dito,
mui abalisado chefe.
En.i nlgo crue,lendo um artigo assignado pelo
Sr.
LacOI·d:t e outro por S.Ex.,clHtift:tva. npeO Sr. D. de ~lcndonça Sonas
u. attonção do ss. Exs. para os bollos
br•inho (para uma expticaçao pcssoal)tempos
pa~sados.
Sr. Presidente, ao ver hoje assomar a tri bu·
Mas, oh! Sr. Presidente! quanto mudam
na do Senado o nobre Senaclor pelo Parauá,
julguei viesse S. Ex. communicar :i Casa, os tempos ! «1'empor« rntctantw· et de )lOS nl!t·
como prometteu, a explendida victoria ora ta,liU1' in itlis !»
Espero o dh1 em que S. Ex. venha. particiobitida pelo seu partido no Paraná.
par
a estupendo. victoria eleitoral do PaEntJ•etanto,a minha desillusão é completa!
ran:'t.
O nobre Senador nilo afirmou a promettida
victOI'Ia, mas. ao contrario, veio pedir-me ox0 Sit. VICENTE MACHADO - Essa já. se
plica.ções. Quasi "Ti S. Ex. concluir o seu cleu.
discurso desafiando-me para um duelo !
0 SR. B.DE MENDONÇA SOBRINHO-Aguardo
O SR. PRESIDENTE-Attençilo. DiJ•ijo ao da parte de S. Ex. :t gm ta nova de estm•
illustre oranm• pedido identico ao que já tive eleito Senador o seu digno amigo o Sr·. La·
ensejo de formular ao honrado Senador que cerda; rogando a S. Ex. a fineza dl' a v barfallou em primeiro lagar.
me rlo dia, pois niío desejo faltar ao Senado,
po.ra
parabens a S. Ex. e ao seu digno
0. SR. B. DE ME:o!DONÇA SoBR!NllO-Sr. amigo,dar•
a
quem
muito respeito e venero.
Presrdente, os duelos sfío provocados ...
Uu SR. SENADOR-Mas são probibidos.
O Sr. Leopoldo de Bulhõcs
-Sr.
Presidente, a Associaçiío Cornmer•cial
0 SR. B, DE MENDONÇA SomUNflO.,. e CX·
desta praça incumbia-me de enviar :1 Mesa
istem em tódo o mundo.
An te-hontem, ainda Ii, no Pai:, um tele do Senado, uma representação que dirige ao
gr:t!llma europeu que versava sobre um caso Congresso Nacional, a pedido de varias ill.·
curiOso. Um actor• e um autor, desafiaram-se bric:1s de teciclos.
Tem por fim essa representaçiío protestar
para um duelo.
contra
o imposto de 6 "/... lançado pelo ConNa occasiiío, porém, em que elle rlevia e:!rectuar-se o actor fugiu, deixando o adversaria gresso de Pernambuco, sobre a importação do
e as testemunhas olhnndo para o ar. (Riso.) productos de outros Estados.
Entende a directoria da Assor.iar,,fio Com·
Estou convicto, Sr. Presidente, de que não
mcrcial
que es;;e imposto ê inconstitucional,
se deve fazer bom a pessoa alguma ; o bem
attentatorio
dos princípios da federaçü:o e
paga-se sempre com o mal.
ameaço.
a
integJ•idado
nacional.
Qui~ ler ao Senu.do os artigos publicados
na 01dadc do Rio de sexta-feira ultima
0 SR. PIN!IEIRO MACHADO- Quo pensllm
niío por mera malici11, mas simplesment~ V. Ex. o o Govemo ~
para proporcionar o ensejo ao nobre Senador
0 Sll., LEOPOT,IlO Dll BUL!IUES-Estou apenas
pelo Paraná e ao seu distincto a mi "'O o Sr provocando 11 discus~iio e invocando as luzes
Lacerda, ensejo de. so defendere; dns ar: do Senado e de v. Ex.
guições e das amabilidades trocadas entre
ambos. .
0 StL PINIIEIRQ MACHADO-QUe ás Ve?.CS
SS. Exs., hoje amigos como silo, deviam pouco illurninam ...
agr:adecer·me a Iei.tum ~os all01lidos artigos,
O Srt. LEOPOLDO DE BuurõEs - Sr•. Presi·
mero esse de estr~tktr amdo. mais as relações dente, a opportunidado desta representaçcr.o ó
de :tf_f~cto que hoJe os ligam o pelos quues ou incontestu.vel.
o feliCito.
A :tttençiio elo Senado tem sido snlicitnrla,
O_ honrarlo Senadm· pelo P:1rnná ncro tovo por· vcr.c~. pam o assumpto,quo crll'L"!O rlc se:·
razu.o ao en~orgar cmmtnlm,; pn.l:tvr<tS 'tntui-~ osda.rc~iLlo o u.,tutl:ttlo. g• prr,Ci[;o que· os
tos. aggrossrvos a S. Ex. o 1.10 Rou tligno Est:tclos saib<tm sob quo loi vivem o quacs
armgo.
os limites tl.o suaacçiio tributarill.
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Ainda. durante a sessão passalla., Sr. Presi· 0 SR. RAMIRO BARCELLOS- 0 resultado
dente, agitou-se intercssanti>sima questão pratico é muito dilforente.
1u1 imprensa, a proposito do. interpretação
0 SR. LEOPOLDO DI'l Bur.nilES - Si OS Es·
que so deveria. dar ao § I" do art. 9' do. tados tcem o direito de tributar o consumo,
Con~tituiçiio. Essa. disposição cQnfere aos Es· o. solução ser[t a que o nobre Senador pela
t.r.do;; o dü•eito de tributar a exportação de Balna deu e o 11.ssento da mn.teria.será então
sem: pr·oductos.
naturalmente o art. 12 da Constituição.
V. Ex. 1!:1 de recordar•-se de que o Con·
gresso teve de se pronuncio.!' sobre a mo.toria, Sr. Presidente, os Estados nii.o teem se li·
tendo antes pr•oferido uma sentença sobre o mitado a tributttt' productos importados de
outros Estados; têm ido adeante, tem tribu·
as~umpto o Supremo Tribunal Federal.
A decisão desse TJ"ibuna.l. que julgou incon· tado .a import11çiio de mercadorias de procestitucionala taxa de 2 "/., sobl'e"a exportação dencia estrangeira. e até a entrada de navios,
e crealia pelo corpo legislativo r1a Bahia., deu o que é evidentemente da exclusiva. com·
Jogar ú. discussão da. ma.teria. na. imprensa potencia da Uniiio.
desta Capital.
0 SR. SEVERINO VIEIRA - Apoiaclo.
O Congresso pronunciou-se a respeito, o
0 SR. LEOPOLDO DE BULUÕES- 0 art. 9'
posteriormente o Supremo Tribunal Federal § 3"
da Constituição diz:
pr•of.Jrilt nova decisão.
« Só é licito a um Estar1o tributar a imporq SR. RAMIRO BARCELLOS-Contraria á pri· tação de mercadorias estrangeiras quando
meira.
destina• las ao consumo no seu territorio, re0 SR. LEOPOLDO DE BULUÜEs-Contraria á vertendo, porém, o producto do imposto para
primeiro., é verdarle; parecendo abandonar o Thesouro Federal».
a doutrina adopt"da a principio, negando Ora, como distinguir a mercadoria de pro·
aos Estados o direito de tributar os generos cedencia estrangeira da de procedencia na·
de ('Xportação.
depois que ellas se confundem no
Parece que a questão da exportação ficou cional,
commercio?
liquidarht.
Agita-se agoro. uma outi•a: a de saber si é Em que momento a mercadoria de procelicito nos Estados lançar impostos sobre a dencia estrangeira perde o seu caracter ?
Tem-se entendido, que as mercadorias de
importação de pi·oductos de outros Estados.
origem estrangeira so naturalisam todas no
0 SR. SEVERINO VIEIRA - Si se tem dado paiz em qne são introduzidas, sendo só mente
ao l;er·mo-exportação-a accepçfio gonorica, consideradas dessa origem,emquanto se acham
com prel!endcndo g·eneros estrangeiros e na- nas AI fandegas ou quando dos ar·mazens das
ciona.es, parece que a resposta pó de ser atnr- Alfandegas passam para os armazens ou casas
mativa.
importo.tloras, encaixotadas, empacotadas ou
0 SR. LEOPOLDO DE BULUÕES- Caso SO reS• enfardadas; do momento em que são tiradas
ponua amrmativamcnte, não se póde fu,.,ir das caixas, dos pacotes ou fardos, se conside invocar a disposição do art. I~ da. Con~ti· demm incorporadas á massa gero.I rla. riqueza
tuição, que assim se expt•cssa: «além das nacioual o pódem ser taxadas pelos Estados.
fontes rle receita. discriminadas nos art.s. 7" e Parece tet• sido oss:t a doutrina commu9", podem os Estado; e a União, cumula.tiva- mente acceittt.
menie ou não, crcar outras fontes de rent1a».
Mas os E~t11dos, quer no lançamento, quer
Sr. Presidente, o intuito daquelles que na arrecadação dos seus impostos, não teem
pretenr1em negat• a competencia. rios Estados observ11do esses principias. ·
pat•a tributar a importação dos pt·o<b,wtos de O da Bahia. creou o imposto de estatistica
outros Estudos, pat•ece quo não <i outro sinilo cobrado simulfaneamente com o da importação na propria a.lfo.nr1ega e foi preciso que o
protegei' n. intlustl'ia nacion11l.
Gove1•no
Federal expedisse a circular de 14 de
Com oifeito, o imposto de importação, one·
mo.r~o
de
1893, Pl'Ohibindo essa pratica para
rantlo o pru<lucto, lm do forç:osamente climi·
flUO
ella
ce>snsse.
Mas então o Estado croou a
mm ou restringir seu consumo.
Mas, si o Estarlo t.ern o direito do tributar 8U:trecube,loi·i:t,oxigindo que os importadores
o consumo, t:tnto importa que ello tribute a cxhibissem as facturas ou os despachos das
mer'.::ulorio. no. onlmdn., qnando clln. vem 110 mercado!•ius, para. sobt•o o valor dello.s cal••
fltbr,cuntn pa.m :ts c:t~l!.s importn.doms uu rlos culttr-sc a respectiva taxo..
cotn:.wrlaa.ute; Clll g-r·osso, como qun.ndo cllu. Or.,, nossas condições, o in:posto se me
~tdH' dr,~ U.I"Initzcns ou cas:ts importu.tlurtts pu.m :L!tlgura federal, o o sou pt•oducto Joveria ser
as rl"s ~·~ regi~ttiS e, da.s müos dcstos, p:tra o arrccadittlo cm Ji1vor d:t União.
COI1>UIUII 1 OI".
O Sit. Lmm E OtncrcA - Tomou suu. reco·
Os rosult~t<los cconomicos são os mos mos.
bodoria i~uulo. uma alftJ.llllog11.
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0 Srt, LEOPOLDO DE RULIIÕIGS - Tonuo do
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Considemndo quo n nnnullo.ç:üo de disposi"
decidir sobre um recul'fJo procedente •le um .;ôe;; lcg-aes nu rcg-u!nm0ntur~s quo. Sei'VCm
TJ•iJ.unal ela. Balliu, e relativo ao •lito im· de :'urmns pai'<> uma "orio tlo c11sos 1rnporla
posto o SupJ•emo Tribunal Fedem!, em ac· u J•ovogução da respectivtt lei ou rogulacardam de 24 de novembro de 189,1, consi- men to o conseguintemente o exercício de uma.
derou-o inconstitucional ..•
t'uncção !egisl11tiva. ou regulamentar ;
Considerando que o pcdi•lo na ac(·ilo im·
0 SR. SEVERINO VIEIRA- Posso informar
porta
a. revogação de disposições !egulu·
a V. Ex. que o lj;$tado da Bahi11 o eliminou
mcntnres, julga improcedente :t acçuo, sem
do seu orç11men to.
l'rejuizo 1lo que ú União ctLib:t pro~or·.paran
0 SR. LEOPOLDO DE RULIIÕES- ... de modo n 'l!!Utonção ou deres11 dos seus direitos. »
que a B11hi11 teve de eliminai-o do seu orçari1forma rtin•l<> o Governador que, em vir·
mento, como aca.b:t de in!brmar o illuslro r.n 11· desta decisão, diversas loguçües solici·
Senador por esse Estado.
I,!! i 11n, por intermedio do Ministro das Rela.·
O de Pernambuco, pcl11 sua. lei 121. de 18 ,..) , J;xteriores, n restituição dos impostos
junho de 1805, creou o imposto do 300 róis ~,, l1e na vi os •las rüspecti v:ts nneionnlidade,;.
pOI' tonela.d11 •lo emba.rcaÇJões es~rangoit·as E .. [ir. CoJ•rêa de Araujo concluiu sua menque c11rregassem ou descarregassem no porto s~g~:m, pedindo ao Cong1·esso Estadual ~'ro
interno ou no ancouradouro externo do videucias, visto não poder resolver o caso
Recife.
p01· si.
0 Su. GONÇALVES FEHRElllA- 0 Estado já
E' pois, notorio que os Estudos teem 11m·
supprimiu esto imposto.
piiado a pmticn, ao ponto de julgarem-se
0 SR. LEOPOLDO DE BULIIÕllS-Pcço lieençil. competentes pru·a lançrtr impostos até sobro
no Senado para ler o que encontrei a este 11 ~ntruda 1le navios, qu:múo 11 lettra. do
respeito na. mensagem que o Governndot' art. 7', n. 2, da Constituição, e express:t, COll·
uir1giu ao Congresso Legisl11tivo do Estado ferindo os>c •!irei to exclusivamente á União.
O Governo tem recommen•lado :is Altim·
em ô de maio de 1807 :
de!<as que nlío 11UXiliem, mas, ao contJ•at•ío,
« Em consequencia •lest.e imposto, foi por se 'opponhnm á :~.rrec •dação desses iliyeitos.
p11rte do Governo da União proposta, perante A prova tio que 11tflrmo a encontrara o Seo Supremo Tribunal Fedem! urn11 acção or· nado no Dim·io Officiat de 8 do feve1·eiro
dinaria, no intuito de ser dedarndo inconsti- deste anuo.
tucional o referido imposto e suspens11 a sua.
Invoco a attençiio do honrado Senador por
cobrnnç11. Proposta :t acção pelo procurador Al11gôas p11ra. o sóguinte offlcio inserido no
geral d11 Republica, com nssistencia do sub- expediente do Ministerio da Fazenda:
stituto do procurador 1lo Est:ulo, que, par11
«A' Alfamlega do Ceat•it, communicantlo
t111 fim, ti•ansportou-se i Capita.l Federal,
1oi proferidl1, em data do 30 de maio de 1808, que o Sr. Ministro da Fazenda rccommenrln
a fiel observancia do t.elegramrnu, de 1I 1le
n seguinte ;entençl1 :
deiemiJro ultimo, afim de que não intervenha
O Supremo Tribunal Federal,considerando na at•J•ecaduçüo de impoitos estauuaes, nem
que, comquanto munirestan:ente incanstitu-' ndmittl1 illlervcn~ão de a.utorirl:t•les estudnaes
ciona.l o imposto, por infi·ingente do nrt. 7 1111 All'<mdega ou nos seus serviços.»
n. 2, da Constituição, taduí•ia, os Juizes e
O SR. LEITE ll Orrrcw,~ - Provhlcnci11 pia·
tt•ibunues federaes, 8Ó podt•m intervir em especiP. (ar~. 3" do drcreto u. 848, do I I de tonica.
outt!bi'O do 1890), o que suppüe actos iudi·
0 Si!. LEOPOLDO DE BUWÕll;-Vô, por con·
vidua.es e concretos como objeclo do pleito, sequencia, o honrado Senado1· por Alagôas,
aos qu11es a sentenç·u uô ou negue elfoitos que tanto tem criticado a. intliil'eNnç'a rio Gojuritlicos ;
verno nessa questli:u, que S. Ex. uilo tem
Ccnsider11ndo que 11 lei n. 221, de 20 de mzilo. Tudo qu11nto o Governo róde fazei',
novombl'O de 1894, referindu•~c ús leis in- ji\. tem J'ei to,dirigindo·se ás repartições do Fa·
constitucionnes, aos r~gulumenlos il!egncs zcnlla, aos procuradores seccionncs: ..
{l r,enas 11utorizl1 a que não sejam a.pp!icttdos
O S~t. LEt1'E E OITICICA - Nüo tom J'eilo
nos cusos occm•J•entes ;
tudo qunuto podia. razer.
Considerando que, comqmtnto OR juizes c 0 SR. LlcrnT.Dil DIG BULlliÍIG:-:- ••• e cstns
tl'ibt.nue;; possam demonslJ':tJ' a inconstitu- providoncins toom ~itlo impmfi<·u,ts, inetll·
l!iPn::lid:tllo dus leis n l'eguinmento:;, não llte3 cuze.~, l'nmn eu em np:tl·tn lli:-;:-;r.• a. S. Ex.
ó d:uiP, todavia. coneiuiJ• P('ilt vnliliadc do
St•. PrcFideutc, >i 1m th···s~r.· :nttorichv'e 1111
t:tcs leis o J'e~o:ulnmnntos ; 1nas sümonte wln matcrin, nconsr:ll!:~l'in aos Esl::tdtiH que nün
tmnullat;ão dos netos que, cm vii·tudo tlcllus, l:ull':tssmn ti-i butos solu·o as nJm•eudol'ias do
tenham sido pl'nticudos ;
pruêodoueia c~trangoira; si ollos visítlll pro·
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tegr.r suo.s in,lustrias por este meio, lhos Nacional c br>m u~sim o regulamento relativo
lemht'll.l'in. ~uo ll. indusl.ria nncionul já r;e a caixas 'eeonomicns. IMit a concluir o proncha. bastante protegida pela tariJ\l, a.dua· jecto do lei sobre contabilidade publicrt c o
i.Io reorganização 'las repn1•tições de Faneira.
A ultima lei orçnment:l!'ia autorizr,u o Go- zenda.
verno a rever as tarifa.~ das alfandegas; o Ora, St•, Presidente, basta a enumeração
Governo nomeou uma commissilo, composta destes netos para. convencer o.n~bre Senador
de industriacs, importadores, membros do por Aia"<'•as quo o actual Mmtstro da Facorpo lo~:islativo c empregados do fisco,~ mta zenda t;m, relntivamentc feito, mais talvez
com missão tem nttendit!o, tanto quanto e pos· 110 que seus antocesot·es, durante o tempo
sivel, its rcclamn~ões quo os industriaes lhe em que tem administrado as finanças da Reterm dirigido ou que os mom bras da pi•oprin publica,
commissüo, representantes das industrio.s,
0 SR. LimE E ÜITIClCA-Niio basta EX·
lhe teem suggerido.
Sr. Presidente, não me relirai•ci d•t tri- pedi:• uecretos, é necessario. que as provibuna, j<'t que mo referi no nobre Senador por dencias dadas'produzam o eJr01to esperado.
Alagôas, sem completar a resposta que devo 0 Sn. LEOP~LDO DE BULIIÜES-0 nobre Senaao seu ultimo dhcurso.
dor disse :
S. Ex., depois de se reJerir a impostos in·
«Não posso apoiar a administt•açíi~ que
constitucionacs, :i. indifforcnça com que o Go· nada
p1•ovídencia nem tem plano e detxa o
verno eontempl:t o desfalque das rendas, af·
firmou que a administração tias finanças era mtmbio a 7 'f . , trazemlo o descredito geral e
a ruína para Õpaiz.»
estcril e que nilo podia ser mais indolente.
Ora, Sr. PI'esitlenle, quererà o nobre SePa1·a dar uma resposta curta, pm•q ue o nador
que o Governo mude de planos com a
tempo ttrgo, lerei no uobro Senador a lista frequencia
com que se mutla de paletot ou
<los decretos oxpcuidos pelo actual Ministro da de camisa 1 O
plano financei.ro depende do
Fazenda durante a gestão de sua pasta, e que voto do c ··n"resso
e o que for apresentado o
apenas tem durallo nove mezcs:
anno passad~, foi votado e está em exe«Decretos-O de n. 2.405, de IG de dezem- cução ...
bJ·o e que regula a su!Jstituiçilo 'los bmws;o tle 0 Sn. LEITE E 0ITIC!CA-V. Ex. me ga.
n.2.406, de lô de dez~mbro, sobre encampa~ii:o
uas emissões bancarias; o de n. 2.408, de :.:!2 de rante que o plano esteja em execução comdezembro, sobre reforma de cstalutcs do pleta 1
Banco da Republica; o de n. 2.412, de 28 de 0 SR. LEOPOWO DE BUUJÕES-V. E:( .• quer
dezembro, que provideecia sobre resgate do que um plano se execute de um dta pat•a
papel moeda e amortização 1la divida; o rle outro 1
n. 2.418,tlo 29 de dezembro, que regulamenta 0 SR. LEITE E ÜITICICA-Ha medidas que
a vcnua de bilhetes de loteria; do n. 2.420, rle j:í. do viam estar em execução.
31 de dezembro, sobre imposto de fumo; o de
0 SR. LEOPOLDO DE BULIIÕEs-Porventura O
n. 2.421, do :~1 do dezembro, qno se reforc :i
cobranca de imposto sobro bebidas fabricacl:ts Governo pode!'itt autccipar o arrendamento
no paiz; o de n. 2.431, do 8 dejaneit•o de 1897, d:ts estrarlas de fel'I'O. quando as propostas
q ne ct·ea delegr~eia os pecial no Rio Grande do ainda estão pendentes? ...
Sul; o do n. 2.·15\1, de 12 do fevcJ•eiro, que mo·
0 Slt. LEITE E ÜITIC!CA-E' a unicn medillca o uo n.:?A:JI; o de n.2.·l39,do 4 de março, dida...
·
sobre tarifas •le n!J'andcgas; o do n. 2.475, de
0
Stt.
LEOPOLDO
DE
BULI!ÜEl-V,
Ex. Sabe
13 tlo març:o, que approvu. o novo regulamento que est11 é a baso de outras oporaçõe~.
dos C'Orretores; o de 11. 2.•182, du 22 do março.
Sr. Pl'esidente, o nobre Senador. é pnrlaqun altura o de n. 590, 'lo ISO!, sobre coutm· monlarista,
vou-mo convencendo dtsto.
IJantlus no Ltio Gt•ant!u do Sul; o de n. 2. 502,
0 Stt, LE!Til g 01TIC!CA-EU 1
do :M de abril, ~uc regulament:La emissiio1le
wn?'J'all&s; o de n. :2.510, de 22 de m:tio, quo re·
0 Stt. LEOPOLDO DE BUL!!ÕES-S, E:(. ai mia
gulumcnta a execução d:t lei de Iii do selem· se recorda do tempo em que o Congresso,
bro de 18~3. ~obro o accordo de pnrtadot·es tlo o po,lei' legislativo niio podia dar .um
tlullllnturos; o t!u n. :.!.538, que reg-nlamonta a passo sem proposta do Poder• Executrvo,
eubmn•:a do imposto ~ob.t•o soeied:ul'" ~porti· por·quo o Poder Legislativo tinha . Ul~tt
vn~:o dn n.:!.é,•ltl. uu 17 dí'julho, 'nbJ•o m:u·cns Cnm!lli.'S~o ~ua iuntn ao !loverno, qne drrrgt:c
1~ l'tjtll!t.J.. : [!O iUt~l'l:iU1LWi;~o-;; O do Il. 2.:->~U, flUI':~ 'II:L :Le<;ão. No h•giluen tWtiiiLl, rle inrlepenculn•aur:a dn illlpustu; sou.t'v di videuuu~. ''
dencitttlo po:leres, o quo impotlo o nobre Se·
Firmlmontc. cuucluiu o tt•:tbalh" sobro o nador de Corruulru• um plano e úe fllzol-o np·
imposto uo sul! o, que so ach:t lllL lmpt•ons:t provn1' pelo Congresso ?
:-:iouado
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0 Sa. LEITE E 0ITIC!CA - Deus mo livre !
O que formulei ~m col.laboraç~o com V. Ex.
o anuo passarlo DiLO f01 cumprido.
0 SR. LEOPOLDO DE BULr!Ü!i:S - Pois este
plano to i a pproYado, estó. em execuçiio, c o
Governo niio o tem aban,lonndo.
0 SR. LEITE E O!TICICA-V. Ex. mo ob1•iga
a perguntar que medidas foram tomo.dus.
0 SR. LEOPOLDO DE BULliÕ~S- Neste caso,
insisto sobre o nssumpto para obrigar V. Ex.
a fazei-o.
O plano estó. em exAcuçiio, e nem outro
pórlc ser adoptado, repito.
O Poder Executivo. Sitbe-o o nobre Senn.rlor,a imprcns;t tem noticiado, além rlos trabnlhos que apresentei, teve que formnlll.r n
proposto. par:t o orçamen~o de 18~8 .. 1le confeccionar relatorios, tem tHio neccs,Jdade de
conferencio.r• frequentemente com as C~rnmis
sões do Poder LcgislaLivo parn organ1zar a
futura lei orçamentaria.
As idéas q11e teem surgido nest.~s conferencias s. Ex. não as ncceita; entretanto,
niLo np;esontn outr·as prtra substitui! as.
Neste regímen prA,itlenci!tlista,o Congressc'
tem plena liberJade rle votar• quantos planos
financeiros de>eje; si o Governo os. acha:· bons,
o Presidente da RepubliC-'1 sanccwnam para
dar-lhes execução.
Como, porém, estes planos não parlem ser
substituídos dia a dia., conformo a plmntasia
de occasilío, o Gover•no está. executando
a~uelle que desrle 189~ tem sido estudado
pelo Congresso, rlcbatirlo pelo nobt•e Senado!',
que nestas questões tem tom:tdo posição bastante saliente.
Sr. Presidente, si V. Ex. permitte ainda
direi duas palavra> ao nobre Sem1dor pelo
Paraná.
S. Elx .. aqui ha poucos rlins, chamou a
attenciio do Senado para urn conflicto h:wido
entre hespanhoes e prnças do coJ•po policial
em C~ttallío; c, como esta questiio ameaça assumir caracter diplomatico, V. Ex. me pet'·
mittiró. quo útça algumas observações a respeito.
gu não tinha Jirlo, Sr. Pre;;irlonto, n noticia a que so referiu c no!Jro Sonarlor, o publicada no Rep11bticu, passou-mo e1!:1 dosapercebida; graçns. por6111, :'t rolerencirt de
s. Ex., foi-me possi ve! oncon trai-a.
o Republica, na srm edi~iio do 17,1HU'r·a, com
atreito, alguns factos coneornentcs a este conilicto.
Diz que o Sr. Gaspar tle Lostltous, rl!Pcct~r
d11 U;tü7o llespanh.n/a, f111 ao sou cscr!ptul'IO
acomp:llllHtflO pul' dr.111.' l1e,panhoes qnn se
queiXILI':\lll rleactosrll• nulonei:~ dc.quo tinh:~1n
sido Yictimas 1111. c1d:ul" de c.;, t:LI;:.o, ondo residem, são goralmontc IJcmqui,Los o croio quo
possuem uma o!t:Lrin.

Lerei ipsis verbis um toplco da noticia :
« Ultimamente, em principias de junho,

foram p1•ocurados por pessoas da parte do
coronel Paranhos, chefe politico do!ogar,parlt
lorneccrem com os empregados da olaria um
contin••ontc
de eleitores ao pleito municipal
0
qtw se ia em b1·e~e ferir.
Os homens t•ecus:J.rarn-se formalmente, ai~
le"ando nnncn. se terem mcttido em politicn
o ?tppel!ando para a Sllilo qualidade do estranO'eiros.
.
" Travou-se discussão entre os industriaes e
o proponente, retil•ando-se este sem. conser;uir demover aque!les do seu proposrto. _
No dia 7 de junho, pelas 7 horas da manha,
foi á CtlSI1 dos ?·ecalcitrantes cercada pnr sol~
dados de policia, ao mando deu~ n~feres,
dando continuas descargas rle fuz1!arm, ele
que resultou a morte immediata de duas in·
ll~li.zes crianças, que se achavam em um avarannado em fJ•ente ó. casa, uma menina 1le
12 annos de idade, por nome Mercêdes, e um
menino de 1S rnezes apenas, os qua··s apresent:lYam os corpos varados por balas cm
varios Jogares.
O primeiro movimento que tivemm os ag•
gredidos foi o da resistencia,mas, ~espro~
vielas de meios para fazei-a: em regra,t1ve~am
de fugir para o matto, v1vendo por mUitos
dia~ liJragidos.»
E' o que dit. o Republica.
Sr. Presidente, estes factos nii.o estii.o nar~
rados com fidelidade.
Porque razii.o !'oram e>tes hespanhóes aggredidos? Diz o Republica «porque neg-aram
ao coronel Paranhos, chefe politico do lagar,
um contingente de eleitoi·es para o pleito que
ia se ferir em j•mlto.

.

_

f

.,

f

I
I

't

_

Ora, Sr. Pmsirlente. em JUnho, nao só nao
se realizou, como niio se teria de ferir nenhum pleito eleitoral em Catnliio.
A eloiçlio municipal teve Iog.ar paquell.lL
ciclarlo em abril, obtendo o parti•.lo 1rcpubh·
cano completo triumpho.
Não é crivei Sr. Presidente, que o coronel
Paranhvs, um homem que não é desconbo~
cido ...
o SR. S!lVEtu::-;o VrErRA-Apoiarlo.
0 SR. LEOPO!,DO DI': 8ULÕJCS- ••• porquanto,
como Senador da. Repu h! ica, teYe a~sento
nesta C:tôa, rlando aqui pl·ovas continuas rle
morlol'a\'iio o do alto critcrio, como V. Ex.
pódc dar tostcmnnho ; niio é crivo!, di~o.q~e
o coronal Paranhos ti ve,so procuraclo mflu!r
solire a aut,ori.lilllo policial p:tra pcrseg-ntr
esse g-rupo do hcspu.nhócs, cujo concm•so eleiwr:llmuitn pt•:~blemal.ico, uonhumil l'<~lta liJZ
pu.r;t a viclm·ia do partido alludillo IHI eleir;ão municipal.
_
_
Nilo lm clu vida quo os fuctos nu.o cst1~0 nn.rmdos com firlelido.do ; c para prova 1listo

,."'
.

"' .,~I

'i
I

SESSÃO EM

26

DE JULHO DE

1897

203

ba~ta cotejal'·se o que d.isse aqui a respeito o que se achava em compn.nhla desses hespanobre Sanador pelo Paraná. com a noticia do nhoes. Já havia entre estes e a a.utorido.de
policial certa indisposição, e o d.estacamento
Republica.
b nobre Senador pelo Paraná. nos annun- receia va. ser llt~ca.do por ellcs a todo o
momento.
ciou um mortici nio de doze possotts.
Quando as pro.ças policiaes foram cumprir
0 Sn. VIC8NT8 MACHADO-Quem ? eu ?
essct di.ligencia, ao a.pproxima.rom-se rla casa.
0 Stt. LEOPOLDO DE Buwõu:s-Sim, senhor. dos hespanhoes (e o que me informa o coroSi não se recorda do que disse, eu lerei.
nel Paranhos), e!les atira.r:tm contra as mes0 SR, V!C ENTE MACHADO-Não declarei O mas praças, fieanrlo duas feridas. Respondel'i1tn a esses tiros com outros tiros, e estes
numero de pessoas.
desgraçadamente feriram duas creanças.
0 SR. LEOPOLDO DE BULI!ÕES-E' O Dia?'io
Creio, S1•. Presidente, que nenhuma redo Cono,·esso de 22 fio julho:
lação ha. en t.re e:;se conflicto e a eleição a
«E si allu1U ao facto rle que a politica de que so procedeu em Catalão; nenhuma. liGoyaz pócle ser responsavel pelo Jacto de as- gação ha entre esses factos; mas garanto ao
sa~sinato de doze hespanhóes na villa ou ~i Senado que, si abusos houve por parte do
dade de Catalão, ó por que esse facto foi de- comma.ndante r1o destacamtlnto, serão pununciado Eem contestação alguma pela im· nidos com severidade, porque o actual preprensrt, dizendo-se que elle ora conseq uencia. sidente do meu Estado, de cuja cordura e
correcção os proprios adversarias podem dar
de um pleito eleitoral>>.
E mais abaixo S. Ex. aiTirmou que« diu.s testemunho, não tolera abusos, sabe contei-os
antes do conflicto tiulw.-se elfectuado um e punil·os.
Tenho concluit1o. (J1fuito bem.)
pleito eleitoral ».
0 SR. VICENTE lviACIIADO - Perdão ; não,
O Sr. Presidente-A represensenhor ; o.lü ha evidentemente erro; 1\Jram
tação
vae á. Commissão de Constituição, Poduas crianças.
deres e Diplomacia, e, estantlo esgotada a
O SR. SP.VERINO VmmA- Está. explicado. hora do expediente, passa-se á ordem do
0 SR. LEOPOLDO DE BULlluE:s-Hem; CU es- dia.
tava na duviua tii eram duas as mortes ou
quatorze.
O Sr. Lopes Trovão (pela ordem)
O nobre Senador ainda cahiu cm outro requer prorogação da hora do expediente
equivoco. A noticia do Republica a.ttribuiu o po1· cinco minutos.
confiicto á circumstancia de terem os hespaConsultado, o Senado concede a proro·
nhóes se recusado a thu· um contingente de gaçã.o.
eleitores no coronel Paranhos em um pleito,
que se ia travar em junho; o nobre Senador O Sr. Presidente-Tem a palavr~
pelo Pa.r·anú, por se11 lado, di>se que niio, que o Sr. Lopes Trovão.
esse confiicto Jiim consequencia de um pleito
eleitora.!, que,dias antes, sa tinlw ?·eatizado na
o Sr. Lopes Trovão - Uso da
localidade a.lludida.
palavra, Sr. Presidetlte. pura e simples·
Ora, Sr. Presidenta, tendo o nobre Srnndor mente, pum confiar :t v. Ex. o que passo
se ref<Jrido a essa. noticia e niio combinando a ler. b' um requerimento. Aguardo a soluas suas informações com aquella, tenho-mo ção e resultado delle para pronunciar-me a
convencido de que não ha. inteira verdade na respeito.
.
narração do 1\tcto.
E' lido, apoiado e posto em discussão o seSr. Presidente, recebi cartas do coronel
Paranhos e um tolegramma do major Theo- guinte
philo de Barros, creio que eleito ultimamr·ntc
REQUERIMENTO
p:tra o c:wgo de intenclente municipal explican<lo minuciosnrnent.o essas occurrencias o
Requeiro, por via da Mesa. do Senado, que
dcfcnclcndo rlc qu:tesqucr accnsaçõcs a~ t~uto
do
Poder Executivo sejam solicitadas as in·
ridnclos policines o o rle~tn.camonto doCaforma~olics
seguintes:
tl11ão. Forneci to.es 1locnmentos ao Dr. Hermene),(ildo de Mornes. quo estava com n Si ó vor<hulcira a denuncia, em quo alguns
palavra n:t Cal!lo.rn. 1los Deputados prtra tratilJ' orgãos da imprens:1. joJ•n,listica toem insis·
do nssmnpt.o. Rccorrlo·IU!\ <lo quo o wrone! tido, de quo so proccr!eu c coul.inúa de proParnnllos ness.ts eartas ilii'OI'Jlln.va-mc tlo qll<l eorier-so 11 J'ccJ'Utamcnto 1im;u.tlo na Capital
a autol'id:tdo policirtl 1lo C;ttn.l:i.o havia rcce- Fodoral ( l) ;
\Jiuo unm requisição ou premtorio. pam No c~tso afirmativo, si o Governo jil poz ou
mandar prcntlor um criminoso ou t1osertol' Vt<e pOr cobro a esse attent:tclo, mandando
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punir os seus antoros o restituir os recrutados 1í libcrdarle (2);
Finalmente, no caso em que os recrul.arlos
já tenham verificado praça nas fileiras do
exercito ou da mai'inlm ou rla policia ou da
guarda nacional, si o Governo lhes garante a
baixa, reclamada. ou por clles ou por qualquer cidadão que por elles se interes;o (3),
Sala das sessões, 26 de julho do !897.-

O §t•. Alvaro 1\faebado-Sr.
P1·esirlente, precedendo do ligeiras consit1crações a emenda que tive a honra de apresentar quando foi dado ú. discussão o projecto n. 2, juntamente com o parecer e substitutivo da honrada Commissüo de Legislação e Justiça, eu disse achar sempre cubicht a intcrfer•encia do Senado no estudo
dos vetos do Prefe!t~, comquantoreco.nhecesse
Lopes Trol'IXo.
.
a~ ~onsclho Mumc1pal a competenc!a de deCidir sobre elles, desde que as razoes alie- .
O Sn. SEVERINO VIEIRA-Peço a palavra. gadas tivessem por motivos violação dos interesses municipaes.
O Sr. Preiõlldente-Tem a p:tlavra
Pensando assim, Sr. Presidente, julgo não
o Sr. Severino Vieira, mas lembro que fr,Jtarn me ter afastado do espírito da lei organ ica
apenas poucos minutos p11ra se exgotar a do Município, que, como lei ordinaria, sem
prorogação.
duvida, foi elaborada sob o influxo da Consti0 Sa. SEVERINO Vlill!RA - Peço 11 palavra tuição.
pela ordem.
E, na verdade, o Districto Federal pela sua
natureza especial de gosar das prerogativas
O Sr. PreGidente-Tem a pal!!.VL'a de município e de estudo tem uma orguní·
o Sr. Senador.
zação adequaria ao nosso reg-ímen constitucional, organização que não direi escoimarla
de
defeitos, mas sem duvida, criteriosamente
O Sr. Severino Vieia•a (pela
esboçada
pela sabedoria do Congresso Naordem.)-Tenho que fazer sobre o requericional.
:mento largas considerações, e niio posso
Sr. Presidente, a soberania popular defi1lcar circurnscripto ao limitado espaço de
tempo em que o nobre Senador encerrou a nida naa abstracções do direito publico :
sua prorogaçiio.
Poder Legislativo e Poder Executivo, encon. Nestas condições, peço o. V. Ex. que con- trará em toda a amplitude o objectivo de
sulere a rlíscussão adiado. para a sessão se- suas especulações theoricas , quando nós
guinte. (Apoiados.)
consideramos o to,lo da nossa organização
federal constituído pela união indíssol uve!
dos
Estados em Republica federativa, mas
O St•. Presidente-Attcndenrlo ú. ha de
restricções logicas quando o
justificada observação do nobre Senador objectivosolfrer
das
nossas
do nosso
adio a discussão do requPrimento.
' estudo fôr• ·o Estado Investigações,
como parte dessa fede·
ração, e, ainda mais accentuadamente, o
O Sr. Pires· Ferrch•a (pela municipio como elemento integrante do
wdem)-Sr. Presidente, quero scientificur it Estado .
. Jl.lesa que o Sr. Senador Parana:;uli, por moPorém, si taes restricções se accentuando
tt vo_de moles tia, deixa de comparecer hoje ú. como normas nítidas e uniformes niio trazem
sessao.
·
nenhum embaraço ao espírito do legislador
quando considera no todo ou em suas partes,
O Sr. Presidente-Fica 0 Senado gradativamente, em ordem ascendente ou
inteimdo.
rlescendente, todas aquellas engrllnugens do
nosso mechanismo politico, o mesmo não
ucontecorit quando tratnrmos do Districto
ORDEM DO DIA
Federal, uma ontidndo excepcional.
Aqui tudo muda de figura.
CASOS DE VETO DO PR.EFmiTO DO DlSTlllCTO
Nilo temos propriamente um município, ní'io
FC:DEt:AL
· temos propr·ramente um Estado, temos uma
o outm cousa no mesmo tempo, e, além
disto, a sode politico administrativa do Poder•
Continúa cm 2" diSCIJSsi'ío, com o,, sulJsti- Fe,loral.
tutivos otreJ•r.cidos pela. ComrnissiT.o elo .lltstiça
Sr. Presidente, a nossa r.onstituiçiT.o. no
e Lc::islnçlio fl pelo S1·. Alvn.I'O Mnchwlo o .'ru ~u·l.. 2° jú. vem fl:Lnuo fi:>içii.o espPei:tl ao
art. I" do projclCtO du SOiliLI!o, 11. 2, tio l8U7, Dist.rido Ferloral. E' assim que diz, que esto
regulando os casos em que o Prefeito su,;pon- se rU. consr.i tu i1lo pelo :m t.igo 111 un icipio ncu t.ro,
rl m•i\ a,; leis e I't'Soluç~Ps do ConsJiho Muui- uo pnsso quo c:Hla uma. uus antigns pt·ovincipal, opponclo-lhos ·velo.
cins fbrmnrit um Estarlo.
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Alem disso, accentua ainda no seu art. 3•,
que· o Districto Federal só será um Esta.rlo
quando se rculizar a mudança da Capital FC·
dera! para o Plo.nalto Central !la Republica.
No titulo 2". ~ob a 1•ubrica - Est11dos- refere-se ao Districto Federal no seu art. G7,
quanrlo diz que este, salvas as restricções da
Constituição e rlas leis federaes, será administrado por autoridades municipaes, compe·
tindo-lhe todas as despezas de caracter local.
Semelhante inclusão na rubrica-Estadosé uma approximaçiio do Districto Federal a
um Estado, approximação esta que ainda. se
accentua nos arts; 28 e 30, em que se trata
da representação dos Estados no Congresso
Federal, e onde vem consignada a faculdade
ao Districto Federal de ter Deputados c
Senadores.
Do exposto resulta que o Districto Federal,
não sendo um município simplesmente, não
pórle incidir totalmente nas prescripções do
art. 68 ela Constituição, que diz que os
Estados se organizarão de morlo que fique
garantida a. autonomia municipal, visto como
pa1•ece-me, que a sua autonomia já ficou
definida no art. IJ7 já citado.
Evidenciada assim a natureza especial desta
entidade politica- Districto Federal- parece-me que o legislarlor quiz retlectil·a
na sua lei organica estabelecendo disposições
que traduzissem a hal'monia que deveria
existil' entre o poder federal e as autoridades propriamente municipa.es, servindo
de exemplo justamente esse art. 20 da lei
organica que pretendemo> modificar.
Este art. 20 divide-se em duas partes.
Na primeira parte diz: « O Prefeito suspenderá a execução de qualquer acto emanado do Conselho, sempre que estiver em
desaccordo com as leis. e regulamentos em
vigo1• no Districto Federal. »

Pois bem, com a emenda procurei sómente
conse1•var a lei municipal, porque entendo
que_ nclla se reflecte o espírito da ConstitUJ.QilO,

Niio tive em vista fazer uma alteraçiio
total e sómente ex4Jlicar o que nella se
contém, completando o· pensamento do legislador, no firme pro posi to de ma.n ter a lei.
Com atreito, do art. 20 se deprehende que
o Prefeito niio tem a cooperaçiio legislativa
da sancção e tão sómente a faculdade suspensiva por meio do veto e que, finalmente,
o Senado terá sempre interferencia no estudo dos vetos do Prefeito.
A emenda mantendo aquella faculdade ao
Prefeito e a mesma interterencia do Senado,
completa o pensamento do legislador, estipulan,lo que quanrlo o Senado decidir que sendo as razões do veto fundadas na. violação·
dos interesses municipaes, seja aquelle devolvido ao conselho, que poderá. manter a
sua deliberação, rejeitando-o.
O que tive em vista fui realçar ou fazer
prevalecer a. autonomia do município, o que
não esta va claro na lei.
0 SR. GONÇALVES CnA VES-Submetteodo á
decisão do Senado 1
0 SR. Af.VARO MACHADO- Perfeitamente.
0 SR. GONÇALVES CJIA VES-Boa autonomia !
0 SR. ALVARO MACHADO-A emenda não a
prejudica, Sr. Presidente, a honrada Commissão de Legislação e Justiça, estabelecendo
um parallelo entre a emenda e o seu substitutivo, disse que aquella,modificando o pensamento capital do projecto, disvirtuava a
dualidade da competencia.
Ora, Sr. Presidente, o intuito da emenda
que tive a honra de apresentar, é apurar de
modo seguro a. competencia do Conselho Municipal. O Senado estabelecera o criterio,
Leis c regulamentos em vi!J01' no Dis11·ic1o ctestinguirá. os dous casos, sem, portanto
Federal.
haver ofi'ensa a dualidade de competencia.
Nó. segunda parte diz: « Neste caso o PreE, agora, servindo-me da feliz expressão
feito submettert\, ao conhecimento do Senado que se acha cunsignada no primitivo parecer
Federal o acto suspenso, dando por escripto !la. illustrada Commissão, direi que esta
as l'azües do veto, O Senado decidirá si o inspecção do Senado não é uma tutela. é uma
acto suspenso viola ou não a Constituição c inspecção muito legitima, muito bem. tunas leis Jcderaes, assim como as leis e regu- dada pai'a o equilibrio das instituições.
lamentos da municipalidude. »
A illustrada Commissiiodisse que a emenda
Portanto, dou-se maior amplitude :iquclla seria. prejudicial, porque iria demorar a soluproposiçii:o incluída na Jll'imeira parte do ção lle qnesWes do puro interesso local.
a1•tigo, sol1 o til;ulo: Leis e regulamentos cm
Om, níi.o mll pill'eco muito po,'leroso este
'l!i!JOr no Dist,·icto Federal.
motivo de contestação, porque o nosso tim é
Parece que tlcuu ol•scuro o pensamento do justamente garantir os interesses municil<lgislador, porque, entendo, devia. cuber ao pae.~, semlo secundaria a questiío de tempo.
Cunselho Municipa.l n. cleciH~.o definitiva. do
Ent.rew.nto, estou <le accordo com a illus,:,;to, qUimdo,iulgasso o Senado fJUO tal vio- t.rada Commissiío, quanto a impugnaçiío que
laç·üo attentava conlrn, ""leis c 1"<'.'J1tlamcntos lcz ao numero <le intendentes parna rlecisão
11twlieipacs, ciladas na segunda pa.rte do 110 'l!cto. A minha ememla diz que seriam nemu~mu urtigu.
, cessai· ios dous to1'ços dus membros do Con-
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selho Municipal, e a Commi~são entende quo nhanrlo o qno se acha n!l. Constituiçiio Ferleral,
bastam dous terços do numero presento.
na pal'tc rela ti va ao motivo pelo qual o Presi·
A illustrada Commissão diz ainda que a dento do. Rcpublic:~. pórle vot.m• resoluções rlo
eliminação do § 3" equivaleria ;i, pormancn- Congi'e>so Nacional, o de sarem n.ttenta.torin.s
ci~t da gJ.'ave lacuna que, t1nha dito clla, em aos interesses da Nação (il esse o chu.vão geral);
seu parecer, existir na. lei organica.
consignando e>sa proposição de um modo
Comprehenrlo perfeitamente que esta, rlo· geral, niio tinha necessidade do especificar
clMoção fosse feiti em relação ao projecto pri- mais cousa alguma, nem maig explicação
mitioo o ta.mbem a lei organica.; ao projecto daquil!o que so aclm no § :J• do suhstitu·
primitivo, porque elle consigna em seu tivo.
a.rt. 2• o veto do Prefeito quando as dBlibera- Sr. Presidente, são estas as I igoii•as obserções do Conselho forem contrarias ó. leis e vações que me pe1•mitti pror.luzir em tlefesa
da t:mcnda que tive a honra de aprcsentm·.
regulamentos mnnicipaes.
Pr~o i1 digna Commis,ií.o quo as releve o as
Parece que a Coromiss~o. procurando explicai' o pens<tmcnto contido no art. 2" rlo considere, com t.oilrt a sinceridade, como uma
projecto primitivo, consignou o§ 3" do snbsti· homenagem, qne neste 1110mento rendo ii sua
tutivo, ao passo que a emen~a que apt•escn· sabedoria e á sua illustração.
tei não cogit~t da hypothese ; diz sómentcTenho concluído. (Jlfuito bem, muito bem, o
as dc,liberações que forem contrarias aos r.rorfo,. (I comprim•ntado.)
interesses do município.
.
Está claro que nos interesses' do município
O §r.· Gon~~:al vcs Cnw.vc"' comprehende-se a materia elo§ 3•.
Pelo discurso do seu collega quo o precedeu
Com elfcito, diz o§ 3•', serii.o contrarias nos na. tdbuna. acrctlit.a que <L di vcpgoncia entre
interesses do município as deliberações do a Commissã.o e::;. Ex. nii.o e tiio Pl'Ol'unda ;
conselho que tiverem por objectivo actos nrl- ella limita-se <t tres pontos, sendo dou> do
minrstrativos subordinados a leis e regu!tt· mínima importancia.
men'tos, e que forem contrarias a tacs feis e Não acompanh:t o orador que o antecedeu
regulamentos.
nn cxplana,iio drt thcoria constitucional,
Creio que comprehendi, perfeil.amPnte o rnosmo porque estú. rle accordo com c!Ja,
alcance da materia e •la doutrin:, do§ 3".
mouos qww1.o iL feic;iio e naturez>L qu"' deu ao
Ora., realmente, taes actos e taes delibera- Districto l<ccler:tl, que é um município, e niío
ções são olfensivas aos interesses muniei· um pt•oducto hybritlo, como quElr seu co\lcgn,
et1trc o município e o e;tadu.
paes.
Mas esses interesses, aos quaes me refiro Como município quo é, deve a':'C:1pital Fc·
de modo g-eral, no nrt. 2• da emend:t substi· rlertll gozar de sun autonomia, como lhe con·
tutiva, estão perfeitamente ~alvnguardnr!os l'el'e o art. ll7 da C. nstituiçilo, c attünta a
pelo systema de leis e regulamentos munici- sua importancia, população e riqueza, e
paes, sem duvida nenhuma ar,·hitectado sob f'Llndada a lilcuh!nde que o Jcgisladol' lhe con·
a inspiração do bem publico.
lill'e de manrlttl' l'ept•esentante ao CanO sa. GONÇALVES CnAvlls-Mns v. Ex. gre~so Nacional; mas e;t" regalia ou direito
calcou seu substitutivo soLre as emendas dn em nada pl'l',judica, e <~ntes confil'lna, o prinCommissão; logo, não adi:1ntou idéa, sinão crpio fundamental do sub>titutivd da Comem um ponto: em sujeitnr sempre os vetos mh:são, isto ó, a rlistincç<io entre os intedo prefeito municipal ao Senado.
resses locaes que devem ser confiados aos
orgãos municipaes e os interesses de ordem
O Sn. ALVARO MACHADo-Eu n.ponas pet•· politic<L supeJ•ior que u1Tedam a União e que
mittí-me a defesa da minha emenda, quanto rn·ecisam ser inspeccionados por um poder
a calar ou eliminar o § 3" do substitutivo. federal, sondo o Sem1ilo o mais logitimo
E' sómente este o meu proposito.
orgão para o preenchimento desta alta
Essns deliberações ou deeisõos, ~uc tef\m mis~ão.
por ol•jectivo tues actos administrativos, não O Seu~trlor pela Parahyba, t·cconhecendo nn.
podem ter o amparo rla lei; e, por con;e- sua ou,cutla u. autouo1niado lllUnidpio ludcNl
qucncín, sondo offensivus aos interesses rnu· eonll111lo :t orgãos Jll'oprios J>ai'a represental·o,
nicipacs, sem rluvitla. não cscapariio ú. previ· ó illogico submcttendo ao julgumcnto tlo
dencil1 do Conselho e mui to menos ao criterio Senado iL tcrcsses qno não oxcodom da esphcra
do Prefeito.
daqucl!a nntonomin..
Em resumo, o pensamento que tinhn, cm u omdor estuda demorarl:tmontc n. rlupla
vistn. extr•rnar era que a ma.tem1, ]1ela sua enmper.uuc\:1 que o ,n!Jsl:,tut'lvo rl:l. Commisnaturczn, rcstJ·ict!t, ó simplesrneul.o lllliHici- ~iLu ·~ro:t ]HLI'<t o julg<tmunl.o r! os ·veios do pru·
pnl, que, portanto, consrgwLutlo 110 <trt. ~,.ria/ ll\11.11 ou pelo Senutlu, ou pelo pl'opriu Couomenrlu., tio modo ge1•:d, as ~e_l,bcru.•;ücs con- solho Municipal c "011Cluo pelu. iucunvenientrarias aos intoro~~es muntclp<ICS, acomptt- ciu. u inconstiLucionaliuut!o tl11 em011ila do Se·
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no recur;:o do adiamento de uma eleição o
meio de evitar uma intervenção violenta.
Al!cgando a conveniencio. de não se rleter·
minar ·um pmzo limitarlo para se procederá
eleição, condemna a disposição do projecto,
que considera um:r. infracção a não designac;ii.o do dia para que a eleição no prazo do
trcs mezes, que o or:r.dor considera insumcirnle quando se tratar de Estados como o de
:.rattn Grosso e Amazonas.
A desii:naçüo elo prazo cercêa nos governa·
O Sr. Pre!ilidente-Vne-se proceder dores o dir~ito de adiamento, estabelecendo
á votação do projecto, ao qual fomm oJferr- ate uma punição, para a qual o nobre relator
cidos dous snbstitutivos, um pela Commi~siir• ria Cornmis~ão n~o encontra fundamento na
de .Tu~t.iça e Legislação c outro pelo Sr. AI· Constituição Federal.
varo Machado.
1\::iu uarit o seu voto ao projecto, reser·
Approvado o pr0jccto, ficam prejudicatlo~ vando·~e o direito de otrerecer·lhe emendas,
em occasião oppo1•tuna.
os substituti vos.

nadar pela Parahyba, submettcndo ao Sena r! o
o conhecimento de intel'esses puramente lo·
caes, para cuj:~ apreciação e o Senailo orgiio
menos competente do que os OI'gãos do poder
publico municipal.
Ninguem mnig pedindo a palavra, encerra·
se a discussão.
Seguem-se em uiscussfio, que se encerra
sem debate, os arts. 2" o 3" do pl'ojecto.
;.,

O §r. Gonçnlves Ch:rn:~"' (pela
o1·rlem) requer pl•ef',·rencia, na votação para

--·

o substitutivo oJT ·recido pela. Commis,ão de
Justiçn. e Legislaç,ão.
Consultado, o Senado concede a prefe·
rencia.
·Procede-se á votação c são succcs~ivnmonte
aprrovndos os artigos do substitntivo om•r"·
cido pela Com missão de .Justiçét e Legislação.
Ficam prerjud icndns o projecto primitivo e
o substitutivo olferccido pelo Sr. Alvaro .Mu·
eh ado.
E' o substitutivo adoptado para passnr n
3" discusoão.
INFRACÇÃO DO,,U\T, 61 DA LEI N,
JANEIRO DE 1802

35,
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Entra em 2" discn,silo, com o p:wecer rln
Commissno de Justiça e Lep;blaçü.o, o art. !•
do projecto do Senado, n. GS, de 1895, deter·
minando o que constitue inJ'racçiio do nrt. 61
da lei n. 35, de 26 de janoiro do 1892, por·
parte dos governadores ou presidentes do,
Estados sobre eleições para preenchimento do
vagas do Senadores e Depu tn11 os.
O Sr·. §ever·iino .,...Vie~r·.a pensa
que ha no prl~ecto nlguma cousa quo merece
a uttenç•io do Poder Legislativo, pn.ra que :1
providencia do preenchimento dns vngns se·
natoriaes não fique intui.l'ltmento :to arbitrio
dos governadores ou presidentes dos Est!t<los;
!la, porém, disposiçiies que podl'm nttentur
contra n. autonomirt dos mesmos Estnrlos.
O orndor lô o :trt. l" do pr•ojccto, e not:t
qun, por aii-\'IIIDa' rle sni\s rli~posit;ties, se pro·
cnm cereear· :d.tr·ibnir;ues dos govcrllarlor·cs
dos Esto.dos.
Lembm o caso referido polo nobre rrpre·
sontante do Paraná, cujo Govcrr111dor tevo

O Sr. Gonçalves Chaves diz
que o l'rojectu existe de:;r1e 1~95; submettido r·ste anno ii Commis~ão, esta o con,.;irlerou lei complementar, explicativa ela lei
eleitornl. que nrar('a o proso de tres mezes
para n eleição, quo deve preencher as vagas.
que se dorem no Congresso Nacional.
O projecto vem sanar uma lacuna da legis·
lação, porque, devenrlo os governadores dos
Estados Jazer proceder immediatamente li.
,.Jeição, dado o ca;o de vaga na representação
1\acional, tem-se deixado ao arbitrio delles a
clesignaçiio do prazo para a oleiçüo, e isso
importa doixal' a org-anizn~ão de um poder
r~cJtwal depentlente do arbitrio dn autoridade
estadual. conlbrme os interesses da sua po·
1iticn, e podendo desRe modo os governadores
tnutilrz:tr· até o funccionamento do Congresso
Nacinnal.
O orador ref··re quaes as disposições do
projecto que impedem seja excedido o prazo
rnarcal.lo para a eleição, e ~ustentando-as
lembra o ~ue occorreu no Estado de Alagôas,
"ujo governadúr se recusou a fazei' uma
deição para preenchimento do uma vaga no
Senado, apezar de ser ordenada a eleição.
A disposrçüo do prõojecto é uma sa.ncção ti.
disposiçilu de lei que marca o prazo de
tres mezes pura t~ eleição ; ri uma sanc~ão no
interes:e puramente federal, e tem por fim
desviar os perigos que podem rosultar do
:trbitrio dos governadm·es, em relação á.
elcir;iio dos membros do Congresso Federal.
O S.r. l!tl!oJ•acs n:u·ro .... congratulando-se por ver nu ordem do dia tmb:~1hos sérios, llXpuo as duvidas flUO o impedem
rle vot:w polo projecto, cujo artigo 1", na sua
disposição capital, contraria, a inrlole do sys·
tema fr•dor•al·.
llolill'u-so i~ sabia Const.ituit;iio rios Estados
Unidos da Amurica do Norte, flUO consorciou
a autonomia dos Estatlos com a souomuia da
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União, e condemna a.s relações de depen- cução, pelos .:overnadores dos Estados, da lei
dcncia entre ttquelles o esta.
eleitoral d:t União. ,
Comparando as dive1•;as di;;posiçúes sobre Si :~. Uo!1~i tuiçiio n_ão so, occupnsso do asn organização eleitoral no Brazíl com ns dos SUJl!pto m1!110 nos ar~1gos CJtn.rlos, não se poEstaclos Unidos, mostra o or.tdor quo a elei- dm'tn. accCltar o proJecto om discussiio pei~
cão dos represent11nt'JS feder;tes ó um serviço csc:~p:tl'ia i1 alçada tio Conpresso.
'
inteiramente estadual, niio sen,lo, portanto,
O Jegisl:tdor, por6m, previu o caso e abriu
admissivel o concurso d11 intcrvcnçlio federal uma oxcopçiio !'ormuladn na disposição do
com a do Estado.
§ 3• dC! art., 17, conf~rindo rle modo positivo
Entende dispensn.vel n s11ncçlio que o pro- aos governadol'Os rlos Estados a attribuição
jecto quer estabelecer, por oel' Inco~ veni~n~e pat•:t marc_nrcm ~ el~jpúos. Nii,o póde, pois,
e porque póde ter conscquencta~ luuestl~>l· ~Cl' admtttlda a dJspostçao rlo art. 2' do prom11s. Sel'á a espo.da de Damoclcs ergutda .JCcto, que cornmette ao juiz seccional a comcontro. a autonomia. dos Est:1dos.
petencm para execução da lei. A ConstiCita os exemplos, que se podem d:1!', de tu.ir;iio determinou a n;utori,Jade no alludido
responsabilidade dos govet•nailore_~. e ailefía o § .3" do a.r•t. 17-que c o governador doEsperigo que llÓ'le trazer a neccsstdade ate do tado e, na falta- deste, o seu substituto legal.
empre,.o da for\•a federtll parn, tornar elflcaz
Entrando na 2" parte d11 questüo, ,Jiz o oraessa responsabilidade, arrancando o gover- dor n:\o haver lei som sancção. o governanadar da sua cadeir•a para cumprimento dn dor do Estado, diz a lei, marcará o dia c si
pena em que ti ver incol'rido.
.
o niio fiz~r infringe a mesma lei. Pergunta o
A intervenção simult:mea rla autortdarle ~rndor st é. necessaria uma pena para tal
federal e da. estadual é condemnada pelo ora- mobservanCJa e rl1z que si o Presidente rla
dor., porque dá Jogar a attritos. que se devem Republica infringir uma lei, si exceder suas
evitar; e porque a tlispo~ição do !lrt. 6_0, ~ ~", a.ttribuiçüe~.estar:i. sujei.to a uma penalidade
da Constituição vedo. que se de attrlbUJçao e_o Se_nado .la votou a.lel de responsabilirlndo.
federal :1 justiça estatlutLl.
81, pors, os ~overnadores dos Est11dos violaO orador termina, pedindo sejam con- rem os preceitos constitucionaes, seriio i,.ualsideradas as suns palavras como um grito de mente p11ssivois de pena. E isto é tão simples
alerta, afim de chamar a attençiio dos seus que o orador niio concebe como se possa pen·
co!legas p!!.ra essas disposições do projecto, sar diversamente.
que elle considera porigosissimas.
Quando ~rn governador quizer, pam liE' lida, apoiada o posta conjrmctamente vr~r-s.e do st.tuação ad':'er·s11, a'liar um pleito
em discussão a seguinte
elettmal para preenclni:!Jent~ de um lagar
no Senndo, onde um ctdadao vem exercer
durante nove annos suas funcçües, poderá
E~rENDA
f~zel-o repetidas vezes, até que julgue garantrdo o re~ultado rla. eloição. Já lia. diz o ora.
IV l dor, alguns exemplos deste procedimento na
Supprunam-se os nurncros 1' 11 • 111 e 10 ainda curta, existencit1 da~ aclu:ws insti:
art. 1•.
Lni~•ões. E' mister, pois, regulamentar· o
S. R. Em 2G de jnllto de 1807. -Sctcrino art. 17. § 3'' 1\a Constituição F'cdern.l.
Vieira.
Quanto ao similc que quiz achar o houmdo
Senador por S. Paulo entre o quo se quer
O Sr. ll:uniro J!J:a1•ccllos tliz fazer o o que se pretendeu na rogulamcntaquc a m11teria em di~cussão é extremamente ção tio art. G", entende o orador que a saneimportante, augmentantlo de valor depois do 1;iio qnilnlo a esse l1I'tigo j;i, cstit dada, desde
di~cur:;o do nobre Senador por S. P!!ulo.
que loi vot:1d<t a lei do responsaiJí!id:ule do
Diz o orador• que o Congt·csso legisla sem- Pras idento tla nepub!ic!\, lei quo abmnge
pr•e dentro da esphera tmçad:t pela Consti- tudo quant;o eHe pos~a commottor contra u.
tuição. Em materia geral, da oxccuç:ilo das disposiçiio <lcs~c artigo constitucional.
lcisdtt Uni:io,a. Constitniçii.e no§ il" do nt·t. 17",
mncn,r·n. o ornrlor o prqjecto tl.o motlo oxactaquo lê pttrn. maior clareza, cstu.uelecc princi- mente <:ont.l'ar•io :10 por qw; n ü1r. o illustr·~>
pio gemi. As leis fedornes podem sm• exer- rcprcscnLltlto do S. Paulo. Acceita o art. 1"
citudns pelos governadores dos E~t.ados si os com as wa~ ctmsttrJtwnci:tS o, quauto {~ :!a
n.llntlidos governadores nnnuíl'r>m 11 ser in- pa!'to, podo it dign:1 l:ommí~'iio quo, I'econ:'i·
strumentos das mcsmo.s lci8. H11 tamhom 11 dm·a,utlo ~obt''' L:lo impot·r.:.utc mat.eria, coudisposição do§ 2" do :J.l't. GO l'Cl:ltiva ÚS SOO· SÍllL!l. <1\.ll'C.,OllLi> tJ til':\ 101' lilll!l, mnellila ]Jl'lf•
tenç:1s o ordens d:1 m11gistraturu rmlm·al; osta pontlo sejtL autlntlonuda. css:t segunda parto,
disposição, porém, ti iz o orw 1OJ', niio vem ao rcsot· r:1udo -so o ot•:cdo t' pa,m olfomcor n
caso, pois uão se tmt<1 pt'O[ll'i:tmouto dn or~ra- nw::;m:1 uutnntla qu:LtlilO achar·sc om diHeussiío
nir.flçiio do Pudor Jucticiario, ll :;im da exc- L' <IJ't. :!" do lH'o,jt!do.
1
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O S1·. Pu·e"'i{llcn!;c-Est:mdo :u!iantada a hora c muito reduzido o ntwwt·o tlo'
Srs. Senadores pre;ontes, vou levantar :t >Cssílo, tico.ndo a11i:.da a discuss:io o com a. p:J.lavra o Sr. Gonçalves Chaves.
Designo par.L ordem do dia do. sessilo seguinte:
Continuaçilo d:t 2• tli;;cussii.o do projecto <lo
Senad•J n. 68, de 18fJ5, detm·minanúo o que
con~titue infracção do a.rt. Gl da lei n. 35,
de 26 de janeiro de 1892, pot• parte dosGo·
verna<lnres ou Presidentes dos Estados subre
eleições p:tra proonchimcnto de vagas de ::>cnadores o Deputatlos;
2" discussilo da proposi<;ílo da Camn.J•a dos
Deputados n. 79, de 1895, concedendo n.o;
í'unccionarios publicos Jose Marcos Inglez de
Souza e Samuel José Pereira das Neves autorizaçilo para fundn.rem nesta Capital um
banco denominado-«Banco Auxiliar dos Servidores dn. Nação».
discussão dos projectos do Senn.do:
N. 3 de lSD7, dispon<lo qno o_ Poder.Executivo contmctar:í. com um artrsta nu.c:oual
a execuçiio do busto em ill'onze do fallecido
Almirante Joaquim Marques Lisboa;
N. !O rle 1807, u.utorizando o Poder Executivo a incluir no quw1ro de pilarmaceuticos da Armada, sem prejuízo do rnesnJO
quadro o no posto de 2" tenente, o pltarm;Lceutico contmctado, I" tenente honorarw
Antonio Candido da Silva Pimento!;

z•

I

( l(l).

Deixam de comparecer, com causa parti·
pa:la, os Srs. Gomes do Castr·o, Pedro Ve!l!o,
Almioo Ail"onso, Ros<~. e Silva, Coelho e
Campo,, Lean..\ro Maciel, Porciuncula,
Q. Bocayuva e Aquilino do Amaral; e sem ella,
u:; Srs. Leite e Otticica, Ruy Barbosa e Do·
miugus Vicente (12).
<í) Sr . .!!. o Secretario dá conta do
seguinte

EXPEDIENTE
Requerimento cm que Julia Milans de
Castro, empregada 1la Repartição Geral dos
Tele"r:tphus, atlcganrlo serviços que prestou
com~ encurreg-:1.da do estaçtío, durante arevolta rle 1893, petlo que lhe soja applicada a
dispo~içilo tla rubrica ô do n. I, do art. ô" da
lei n. '129, de 10 (]e dezembro de 1896.- A'
Commiss:io de Finan,as.

tl) §r. ~.!" Secretario declara que
niio h<t parcer>res.
Continua a discussilo do requerimento do
Levanta-se a sossiio ás 3 horas c -10 minn- Sr. Lopes 'I'rovilo, petlinrlo inJbr•ma,ões ao
Governo sobre o recrutamento, a que, segundo
tos dtL tarde.
nuticiarn alguns jornacs, se procedeu e
t1indu so esta procMendo nesta Capital ; si
já so poz ou vae-;e por cobro a este attentado,
o Jinalmcnto, si no caso "de J:i. h:tverern os
r~urut:tdos vertlicado p:·aça, lhes é garantida
50• SESSÃO EM 27 DE JULIIO DE 1897
u. b•Lixa reclamada por elle& ou por LlUalquer
cicladilo.
Presidencia do 81'. J1Ianoel Victo1·ino

j

.,I

Compu.recem <lurante a sessão, mais os Srs
M:tnoel rle Queiroz, R:wlino Hot·n, Francisco
1\bcliado, Manou! Bar11ta, Justo Chermont,
C1·nz, Abdon Mil11nez, Almeida B:trreto, Severino Vieira, Vil•gi!io Damazio, Feliciano
Penna, Gonçalves Chaves, A. Azeredo, Generoso Poncc, Esteves Juníor e Julio Frota

Ao meio-dia abre-se a ~cssi'Lo, cstaudo
presentes os Sr•s. S':nndorcs J. Catunrh, .l.oJe
Bernar<lo Joaquim S1u·mento, BcnetltcGO
Leite, Nog.ueiru. Pu.ranugui~, Pir·es 1'C['!'Cil'lt,
.Joilo Cor·doii'O, All·aro Maclmtlo, GouQall•o;
Ferreira, J•J!ll]Uitn Per•na1ubuc<>, B. t.lo Merr·
donna Sobrinho, R,.go ~lollo, Roia .JuntO!',
Honi•iquo Contmlto, J!:ugeuio Amorim, 'I'Iwmn.z Delpltino, Lopes Truviio, E. \Vantlenkolk, Fernando Lubo, P•1Ub Souza, Morctus
Bttrru~. C1Liu.tlo, Leopoldo <lo Bulltiius, Joaquim
do SOUZ11, ,I !uel'tO Gon<;ul VCS, VlUCI! tu ~la·
chado, Gustavo tticltar(\, Pinltciru ~laclttttlu
e l~ctrniro Burcellus (2V).
E' li1ln, post<t om discussão o som <lcb.tlc
approvatla ;L aet11 tltt scssúo '
.
1

0 §~·. B.
lu·[n~llno-SI',

de l'l>lendonçn SoPresidente, dcsi.le o começo
,];, se>Sõ1u estllu. olhando Ol't1 para o relogio,
om p:Lt';t :L port:1 t.le eutr·a•ltL do recinto, a ver
>O colttpareco o meu distincto amigo o Sr. Se·
uador suverino Vte1ra, que hotrtem ficou
CJ!ll n pu[:tvr~t sobro e~tri requor·imento.
.
Niiu tetu\o, pul'ilm, S. Ex. compat•ecido ato
a~o ;•:t, me( Ut'tLmcu to por11u'' se acha occ u paLio
cm m·;;ucius tlo seu Est•tdo ou do Ptuz, eu,
mom11ro tltt ltltlioriu. que apoitt o Governo
nt·s!;:t Casa,

n~.o

po.;so lleixtn• pi.!.SS:Lr o _rcquo ..

ri;;wuLu do 1llttstr•e Seuador pelo Dt,trwto
!"n~tul'<d, ~t·m IH·e~tat•
1)\\1'. í\L';-1-.:•j;\ •

a S. Ex. as

jnfot·ma~~Cies

l'r"Lowlo, ci Lil't:r :tutut'itl:uJc pat•:t tanto,

11: 1.!' a S.

l~~Y

.

~

-

LÜ.U

210

ANNAES DO SENADO

S. Ex., ou pedirti a. retirar](). do requeri- O Sr:. LoPEs Trwv.\.o-Niio o 1·eproduzo.
mento, ou, C(l.SO nilo o queira Jazer, o Se.,auo 0 SR. B. Dll MENDONÇA SoBrmmo-Si ti·
lhe neg:mi o seu volo.
vosso a gentileza rlo repotil·o, teria tambem
Sr. Presidente, ac.tbl1 V. Ex. de annun- a. gentileza do responder-lhe.
ciarque se acha. em discusslio o requerimento
ou antes" peça. parlament11r- recrutamento Sr. Presidente, não sei o que fez o Sr. Mi·
forçado na Capital Federal - lettra. do Pai:, nistro do Int•ll'i0r aos nobres Sena.•lores da
musicado P.R.F. (>·iso), para. rir c lblgnr, e OPJlOsi_çiL~, porque todos os dias,, a.· p1•oposito ·
repl'ise do nosso distincto collcga. Scnadot• do mms sunplos acto, a. propostto rmsmo rle
um acto de mera. admin istraç,iio, o;: nobres
pelo Districto Fedel'al.
Sr. Presidente, tt peça n iio dcix!L do ser Senadores so levantam :.tqui contra S. Ex.,
importante, ma.s tem suus falhas,seus senões, rle la.nç:t cm riste; entretanto vejo sempre o
suas scenas um pouco livros, que merceiam Sr·. iv!inistro do Interiol' pautando todos os
so!Trer cort.1s apm·nB. e, si ainrh1 existisse o sms actos pela Constituição o pelas leis quo
Consena.torio l!J':Imt•tieo, que Deus tenha em no.;; regem.
V. Ex., Sr. Presidente, fjue é tiío a·>si<luo
paz, certamente pediri:t ao Senado pnra ~u
jeitar esta peçn. ti censura do mesmo Conser· ás ser,sões do Sen:tdo.rlevo sa.b•r perleit:tmento
quanto tem aqui so!Trido o nobre Ministro do
vatorio. (Riso.)
Não e menos importante do que esta, Interior.
Outro dia era um geneml que se )ev:tnta.va
aquella. outra peç:1 que ha poucos dins Jbi
contra
elle de espada em punho.
apresentada. aqui na Casa, o cu,ja memoria
ainda deve estar prcsr•ntr. ao Senado, deno· 0 SR. Pnws FERREIRA-Si Ó commi"O foi
' ( 1''
o '
minaria-Jacobinos e jacobitas, (>·iso) a lebre SCH! t.:~j_J .... LLL
l-tSO. )
amarello, no Rio do Janeiro, a cultura atte0 SR B. DE ;\lENDONÇA SOBH.!NIIO-Depois
nuada do microbio, sem ser dos bichos.
era.
~m ba.cl111rel que vinha com os seus Jn·o·
(Riso,)
0 SR. ALBERTO GO:O.ÇALVES- V, Ex. está
discutindo a :vesso:t do autor· do requerimento !
O SR. B. DE ~!ENDONÇA SODR!Nilo -Estou
dbcutindo o requerimento, n.inrl:t não mo
roferi :to nome d~> nobre Sen11rlor, sinii•J para.
dizer· que S. Ex. em o :tntor do requeri·
menta.
0 Srt. ALBERTO GO='IÇALVES- 0 autor da
opera comica..
0 Stt. B. DE ME!'1JJONÇA SOD11.INHO -Quem o
diz é o nobre Senador (?·iso), apenas declarei
que estava me rclorindo tL urna pcç!l. pttrla.·
menta r•.
Cr·eio qne niio me af<~stei, p.Jr oro, do Rc·
gimento.
0 SR. LoPES Tt!OVÃO-V. Ex. já fq llou em
mierobios. Fa.z muito ]Jem cm nl·rir o espe.ctaculo, improvis:111do nova. >cena comica..
(Riso) Estrt no sou papel.
0 SR. B. DE MENllONÇA Sommmo-Niio é
scena. comica., ó a.penns uma scena parlamentar .. Si o nobr~ Sena0or :.tclta que é uma. peç'a
COI?Jca., podera entuo tomar o papel que
qUJZ(;l',
0 SH. LOPES T!WVÃO dá 1!111 aparte.
0 Stl. B. DIG MENDON('A Sollml\'uo - Si o
nobre Sont>dor a.clta que lho llir·igi n.lgunw.
p[\laV!'a. menos attenctosn., fjneira advurlir·
me, po1·que nlío ter.ei duvida. algnnttt em !ln.J'
u, S. Ex. as explica.çües qu" mo r1uiwr dictn.r.
Mtts nfio ouvi. betll o ttpaL·to d" 1.obJ.'O Se·
IJ[I.(\01' ...

vm·as.

O Sn. ALB<mTo GoNçALVEs-Depois um
p:tdre ...
0 Sn.. B. DE 1!ENDO:\'ÇA SOBR!NIIO-Depois
nm pa.•1re, quorendo applical'·lhe os seus cilicios (1·iso), o hoje são os elementos ''a. nutu·
rez:t qnc se revoltam contra ellc : é o sol, é a
chuva., ó o trovão. (Hilaridade.)
0 SR. LOPES TROVÃo-V, Ex. cnlii.o quer
fazer-se agora du para-raios 'I
0 Sn. B. D8 MENDONÇA SoBRU\'IIO-Kiío estou
oiTondendo o nobre Senador pelo Dist.ricto
FeuPr:tl ; estou apenas discutindo o ~cu requerimento rlo melhor modo por quo po>so
fazer. S. Ex. desculpe si, niío podonrlo cm··
!'esponder. com as minhas poucas luzes á.
unporta.ncra. do seu requorimento ..•
0 Sr~. LOPES TROVÃo-Muito obrigado.
o SlL B. llll l\!C:NDONÇ.\. S<lDRJNJJO- ... cu
vá clizondo aq uillo q uc a. minha. curta. in tellii:encra. permitto.
Sr. Preoitlcnte, o requerimento do nobre
Sen:lllor part;,ce-mc assim, perm itta-mo S. J~x.
:t eomparaçao ( niio vao nisso :t menor
oll'ens:1, salvo sempre a intençiio) parece-me
useim com ~ma mulher ciumenta que,
~tw.ndo o martrlo ontrr1 om ca.su., depois do
tc<lios a1fu.zore.s, clla. começa. a percorrer-lhe
cs tJOhOil o ató os eoll.arinhos, a vm• si encr.nnrn a!gurna. c:~rtiulw de n.mm·ou qu:tlquer
eousa. fjUt• sH'\'U, r1o [Wuvu rlo que :;en llt:tl'Íilo
u:io llm G lJast.u.utr' tir'l.
Ao we~mo I.(HIIlHI, pal'ccc t.:m:c eriauça lJn.S·
t:H1t,1) un!JOt'l,U~It~

quo, :.l.OdiügLtr o piw

~L

casu.,
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começa a procurat· nos bol~os >eus o: •l•J.\ ;;
que costumava a trazo;·.
0 SR. LOPE3 TIWr.\o-V. Ex. j{L estú. t:io
ndeotrado uo modo de fazer estas cou~as quo
sempre as faz lmm. (l:iso.)
0 SR. B. DE MI"''IIJON'Ç·I. Sosanmo-Sr.
Pr•esi<lente, acompn.rnçii.o que w fiz é inteiramente calJivcl ; o :;i o Sen:ulo quer ver o
~i o requerimento do honrado Senado:• se
p <reco com essa mullier cittmenta. ou co:n
es;a criança. importuna, eu o ,·ou ler.
O nobre Senadnr não pede somente uo Governo inlo!•maçues cobJ•e ~i estú. ~e fa.zendo na
Capital reo.rutamenlo l'o:·çado; s. Ex. quer
ainda saber si o iloverno mandou puuir os
culpados e si os recrutados <LSSeilttLram
praç~ na guarda nacional, n:L lllD.ri1dw. ou no
exerci to ; e, ainda mais, õi no caso de
haver qualquer r•Jclamuçiío si o Governo
attend•Jl'IÍ. a essas l'eclarnações, da1Jdo baixa
aos reclamantes.
Ora, digam-me os nobres Senadores si esse
requm·im~nto é ou nü:.l irnpol'tuuo 'I
Acho que o honrado ~enu<lor conseguiria perfeitamente o seu fim, que não umxo
de reconhecer muito pat1·iocico, pedindo
só mente lnJ'ormações sobre si tem o Governo
mandado fazer recrut~tmen to lorça·Jo nesta
Capital.
Eu poderia (htr uma respo;t:1 muito s:1.t.i>fa·
toria ao nobre Scna•lor. Poderia rcspomlcrlhe d.e prumpto, p<Jl'Cillptorin.mr,llte q li'J, recrutamento turçatlu nest:. Capi :ai nti.u se esti1
Jazendo; o que se est:i. fazcn•lo ó recrut:Lmento voluntal'io. (Riso.)
0 SR. JOÃO CORDEIRO-Est:L é nova !
0 SR. B. DE MENDO:-!ÇA SODRJ:-1110- Voluntarios como tLqnelles quo estiro vindo do Ceurú
para Canudos.
Mas, niio assento a minha resposta súmente
nest11 ironia, dizendo quo so está. fazendo recrutamento voluntario e não !orçado ; sou
mais explicito, satisfaço ao nollro Senudm•
pela Capital Federal c aind:tao meu mestre, o
illustro Senador pelo Rio Gran<lo do Sul, que
me está. ouvindo com tanta attcnção .•.
0 SR .. RA~II!W BARCELLOS- Como sempre·
0 Stt. B. 08 MENDONÇ,\. SonmNIIO- ... di'
zendo quo S. l~x., lrazendo ess:ts accusar,,[ies
para o Senado uiio luz m<Lis do que constituir-se écho ue noticias quo s:i.o verdadeiras
panacéas de jornaes que niio teem mais que
t'u.zer.
Devo dizer ao nobre Sen<tdor que,sob minli:t
p~tltwra do houru., garanto nlío IHLI'CI' ordem
do Governo p:Ll'a o recrut.nmento uesta Cnpi·
tal. S. Ex. conhcco porl'eil.amcnLo a Consti·
tuiçflo e sabo paut:tl' oOIIS :wto> nas lei' que
nos regem. e sel'iu inca.pat. d(< pr:.tLi~:w snmc:lluwto violonei:t.
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Port:tnlo. a ironia de que usei,respondendo
ao lwnratloSnn11dor·, l'oi simplesmente um tro·
c:J.dilho entro recrut~Liuouto l'orç<~do c Yolunturio.
E' certo que antes de seguir daqui para a
Bahia a ultima b1•igada de linlla, u.presontamm-se no Quartel·General cento e tantos
p11izanos voluntariamente. Olferec·m·lo·se estes cid11di1os ao Governo para seguirem P<li'IL
:L Bah ia, o Governo, q no, devo dtzer a verclacle, uilo ti:1ha grande precisão elo g-ente
p:tr·•~ mandar p:tr·:t Canudo,;.acceitou, torlavia,
o olfcrecimento o ordenou que esses cidadiios
vr·rificassem praçu,como de facto verificaram.
Si é a isto que se chama recrutamento
f,,;·quuo, ent:1o decl:1ro que estou muito atrazado no cnnhecimento da lingu:L portugueza.,
porque niio sei d11r as palaV!'as o seu vet•cladcit·o Yalor.
Nti.o sei, Sr. Presirlont~., si estas informações que com <t autoridade do Qqvorno
U.ou ao nobre Sen11·lot· pelo Districto Felleral
satisfazem e influirão no animo de S. Ex.
para pedh• desde jú. a retirada do seu requerimento. No caso tle S. Ex. não o faze1·, não
sei si o Senado as acceitará, desde que atfirmo,
sob minha palavra de llom•a, que ella.s são
de origem otficial.
Agora, Sr. Pl'esirlfnte, ent1•arei em outro
assumpto, que é ~aber: é parlamentarismo
ou niio o requct•imento do nobre Senador 'I
Não ha duvidn quo oim. O requerimento
ó um verdadei1·o lXtrl:tcneaturismo, não pórle
ter outro nome; S. Ex. niio devi:L lev;u·-se
por meras infol·mn.ç<ies de jornaes, inlbr·
mações muito ligeiJ'as, como ns tra:1 O Pai:,
nem trazet• semellmntes informa,,ües aqui
para a tribuna do Senado, para, fundado
ucllas, pedir esclarecimentos ao. Governo
O uobi'o Senador com certeza não assistiu
ao men ultimo discurso, pi•oterido aqui no
srtbb:l.do, discurso no qu"l condemnei, mesmo
com o apoio e com a autoridade do V. Ex.,
Sr. Presidente, esse parlamentarismo grosseiro, esto mysticismo do nossas praxes par·
lamentares, de nossas instituições, porque
si S. Ex. o tive.sseouvido, certamente hoje
niio viria insistir de novo nessas praticas
inadcqu~tdas, inopportunns e propriamente
inconsti tU<~ionaes.
Eu j:i fui viclima dell:~s, como diôse em
outro dia, por occnsiüo do apresentar aqui
um:L rnor,,ü.o, pntcos. dias depois de ter tomtlrlo assento na Casa. Por isto, como bom
Lliscipulo que sou do V. Ex., St·. PrPsidentL•, e <lo nobl'o Senarlur pelo llio G1•ande
do Sul. ..
O Sn.. RA;Hm.n ILu~.cr~:r.Los -- Jü c~s~:rtvn on···
cium~<llo.

(Risa.)
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0 SR. 13. DE MENDONÇA SonRINJIO- A mo·
0 Stt. ll. I•E 1>Tw;no:'\,~.\ SomtJ:->!!11- ... ilu
q:~1·!H llll\a:a. 'lllt' t~:-cplv~~u. pdn::; bc~r~s tit,•,iu:- diulm ú muito simplo~, nii.o ó muito com'rl'.l< tin si tl.!!lho c't'Ccbu 1o. (;que mo :qJI'CSUIIt<• plíc~ilcl; parece q1,1c mais ou menos diz assim:
Hll'.l,:t, l::'ilitlll:t,

todO:>

OS

,Jiu.:::,

CüllUCill11<tl1ilO

« Sou soJ,J:ulo, niio me prenda,
l'lio me leve para a co.dcia,

::;i~ll;Olh:tnt~;:.; iJl':tXC.~.

0 llf·l11':l,)o S~~n:ttlol' fLlW ::.c:tbr~u lln }IO!ll"ltl'·
!llO CIJ!IL () :~P'<~ :'lfu•Lc dct~lilt'011 qu1· e::)t:tv:,

Porque vim ela minha ÜH'l'l1
Paru. lá quero volver.» (Riso.)

s. Ex.. dcn: d;zc:· a~s1~,1 wr·swo.
0 Srt. LOPES TROVÃO- Como isto Ó Ç(l'lt·
tli:·, :~:.:~.IJh:ulojJ:t..-:;.;a,l1.o, (j!i:Lrlf1unea.!Jei
1lc b! l:t:·, t·,~Litd -uw i nt:ll"lht!.:l!W·nto para :t cioso!
:<al:1 1\0 cale n u:in pude pr·0,t;n• :l.ttonç:i.o :to 0 Srt. 13. DE MENDONÇA SODIUNJI0-0 nobre
eiut::o·~.

,·o:n
'~1~:

111\tl'U

di:cuJ·:o que n:crjudllL occ:csi:".o prol'criu.

.

,

''

r·

'I!/

:'I

i': 'i
,J,,
:;1

'· .':
1'

.1

,.

~cnarlor

pódo r,star Llescunsado ; póde andar
Sc~11ti m1:itt~, s·:·. Pt•c.;illeiitP, sc~üi sinco~ llül' todns as ruus rio Rio de Janeiro franca·
l'rt:·:1L'!ll.:~, u::.o O ullVÍl'. }lO:·q:tO SÍ C:--ÜVC!-'~0 Iticnto, certo de que. mais feliz r!o que o
prt::-:ento, ded:~ro tl V. E;~. que, em \'Ista da ··aipim do Piauhy, S. Ex. não teriL occa·
viola~~;-LO fl:l·n·:!~;t~-~ (lo R(•ginH~Jlto que Pl'tl ... SIÜO ...
tic<<~U 'o me.u ,li.,Lincto mest1·e, eu o clmm<Lria
0 Srt. LOPES TROVÃO - De ser recrut11d0 1
a bulO''·
Que grande novidade !
Sr. Pr•c:;i(~_c;n:c. cu nfío devo retirar-me
0 Sit. B. DE MENDONÇA SOBRINIIO- , , , de
da. triUuu::. :mL(~s 1!0 p:t~..:a;· a ontr'Oas;,umpt.o. J•epetir n. modinha que acabei ele ende:vl:~.o
mcn Ur~V(}t' j·r· tambrm de:-:pac!mr.du, I·oçar a S. Ex.
rJ:Jl•te; 11()1' pa,r:.a. (JS 1li1l'el'l'lltc-; ü,•r!.s do ro·Jllr.·
O segundo ilen do re!Juerimento é o serimenco t!o !:Ollt'ado Sentvlol'jJBlo Dísr.:tícto Fcguinte:
1\:ral, C]ü~: rr~o Jt. nl'a C!Jlll i.•. ~ua :tttcnç-üo.
« No caso amrmativo, si o Governo ji poz
O nobt'ú Scnndol' :~i~:
ou vao pôr cobro a esse attentado mamlamlo
<~ l~:quoiro, pOl' vh d~1. ;,rc·scL elo Scmn.,lo, punir os seus autores e restituir os recru·
que tl': Podc·r l~xec:~ti r o :··cj .:I~1 soHci (udas o.s t<Lilos iL 1iberducle>>.
in·úr·m:~ç-Gc~:,: :-·e:·~ulnte.~ ~
Está rm\i utlicudo pela resposta o.o primeiro.
Si ll Yer·diH!(~ ~-·· (~t:·n~rwi::, c:m que alguns
,, Finalmente, no caso om que os recruu:·:.;: ~, ·3 . :n. i m i)r·u ':· · .! .. ~ !l:l··: -~ Cir.~:t /;r_ ·e: ll i 11 ::;is t: 1:0,
ta
elos
jú. tenham vm•ifica•lo praçi1 nas fileiras
dn 1:no :·:<: p.::·o::- •1;0l! ~_., c~~;:;,/,:11:1. 1;0 ~jJ•nc~--,le·t~·se
do cxot•citu ou ila marinha, ou da polici11, ou
:·. ·l·c.·~·lJ.t.·J:i,C~ÜO !'Ul'~:ltdu IL1 Cap[t:.l ~-C
un. guarda nacional, si o Governo lhes ga·
&.eJ·a.I.»
!'ante a baix:u,.
l\[Í:) Ó VCt'll~dcit',!, ~~ n:,L: ,·.i:'.; 6 fi~.l~n..
Está t.ambom prejudicado.
O requerimento do nobre Senador, afinal,
O l!l~lr.·:tdo Sr·:1:···!o1' .;.'"'~:-·· r- -l:"t:' ~·:0~-i~.~-nS.:l.·\1
o ( ·o d<'Sí~:t.:.:Sit· 'o q;~:tn:-·o :~qHclln c.-1.ipi;oa d1 l'e(lli:\·Sil súmenr.e iL primeira parte; niio
P::t,,!ty qne, tc:-do cot·L:>. qw·i~:.1.~ 1/t nos ca1•c·cia S. Ex. fazer tantas execuções, for·
mulu.r tantos itens paro. ter um só despttcho.
Fr·-i.:~~o"~ •'o !':Un- J't\{h::; .-c~u:~ . H\~:·uiLt p:t1':l. n
Sr. Presidente, o.ntes de retirar-me da tri·
<':t~;i ud do E:~t~tclo, a p8d ir ;noridoiJd:lS no
buno., preciso ainda dirigir daqui algumas
l'!'IJFl'.l'!l:tlil•!'; O g'OVC\I'ilitdO!' i.'E-::ilt"ttü:t-0 p~trn
o );;_. . pn; u hi:-pu pn:· ,•-at., vn:: :;·em.·t,;·CI!·0 p~Lr-. pn.lavms ao nobre Senador pelo Parrm;L que
:•q:i, Jl;~rn. ::. C:tp!tn.ll•':·t!c:·:d_; n :Jnh1·c lwmen~ nii.o se achn agora pt•esen to e cuja ausencia,
t ·r·: dr: ;Jiu.h" do H-·l'~'d. :i ;r;. r·.~. Pil:tl/j:-;, :.~tu de corto mmlo, mo traz embaraçado, por
q;; · <·!;l::·n;l <:1:1 !dJ;;:, :·.·~·,i· i': .,(:.1~:/'al e:.! f!llü "'W:Si\ tln unm roferon~in. que S. Ex. hontern
!'I~z-rnl1, dizendo que eu costnm:tvn aggreilir
~.·· ~·u:ll!Ji!Z ll!:l:t, !i.uflin~::~. q:L· :.~~ :~ob;·c·: Sn·
:·us
IIIOL\S c<~llo~·n,; n.us,ntus Il11 Ca~:~.. ·
;:::(;,t,í·:.; 1:(~1,',_fn lCt• !>:·;• '.'/11.<;~ ;:O CO!t]JCeiSi me fos.<o ]lel'lldll.ido, eu imploraria :t
li\('ILO,
S. Ex. o obsequio d~ ouvir-me por al:.:um
() ~i:..
luJIJjlll, p:11'1t l'CS[l>illdOl' :1 Um tOp!CO do. Sell
di 1J !1 'I }
rl!scur,;o, que hontcm IIIO escapou, por 11úo
[, .. I' uu \' itlu UI! III.
( 1 ,t._; ... r~. n:--: ~./r::-.,·n··I\·1:.'-.. ,'-~i'l:::l."\110- Si H
Dis:"o o nobro Sonrti!or que mo cnhia 11
j! 11i1:'1' ;<l~:1;~1)0 · /;í:l:l
-l~;·,.' li
:·:\'11' ,'J, !\lO~
'fl"J'i:L
!lu q IICt'Cl' l.mwr ]mra :1 tri bun::t tln So·
1!: .: • ~·~~ ' ' :. t'l ·. • :e.:. IJii'· ::1.1' •. ot!l n1.~~tlfll
0.. •l•··
,·')")''i'''l'!f~
(•,'f~I\U\:1:\;--:I·(~J~I· 11:11!,,, pam, c>Lt\ tribuntt tíi.o :Litrt, it qual só
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i\,.\.(•:n \rir f}lWstr1os gt•avns, impllrt;tnrcs. rJUO
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il,

vi

•iL

du p:ti:t.

C St!U ]YI'O,~'l'CS~O,

:u·t i:.(ns do joJ'IJ:WS i11,jm·i"s"s o insultuosos.
:-;;·. l'I·osid,,II(,~, ett nnuctt Livu tL iu!.ençii.o
elo Lt'ttzer pat't\ e::: Lu. !.t•i buutt sernc:lhtw Lcs :H
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tigos: devo mesmo confessa. r :1. V. Ex. QllO r lhr SR. ~:Ex.\nc·r~-0 nr.h,•e SPn:tr1.<.•1' JH·!o
em nenhum c,,so en os leria ar1ui tltt trihun:t P<tl'anit leu t:uniJom rtl:;·u!Ln cou.':L 1:u :;:tiJ·
do Senado.
Indo.
Apenas quiz deixar• o f:wto bem cnnstaO SR. VICEX1'1l :-_fAcn.\oo-Foi um tdctarlo, quiz que o Senado íica,sc sa.bcntlo per·· I gramma. (lia diuJ"sos ouc,·o,; uJJa>'les.)
feitamente
o,..~r:.. 1''· Dg "nd·:;'\;on~,·n.\ ~sI)Bí~J:\"Il0-.\0
·· S'":.J1
'd d quetaesartigosexisti:tmopodiam
ser l 1 os estrt n•ibunl1.
b:l.'lo tambcm fiJi !ido.:tqni 11m :wti~'<' "m
Quando, porém, Sr. Presidente, ou. tivesse que se fltziam J·oi(!I'O!ll:i::s 1wsso:ws r p:~ur:o
seguidoest.11 pratictt,niio sm·iu. isto umn. inuo· lionro;a; ao Sr·. Pl'esir.lento rl:t t:upublica.
vação 11qui no Senado, por·que V. Ex. deve
o si\, ' \LTIEI\'l'O uUXÇ!.\L\'E3
"
r1';L Um >'lJill' t.C.
es tar bem lcm lJrado, como lllUi t o r1i~110 Presidente que é desta illustro corporaç:i.o, que
O Sr... B n" \IE1'\Doxo..:.\ s •n;:Ixrro-Sr·. PI'ê·
r. a sessilu do a nno passado o Sr. ba.r;io do si d c;n te, Jll'Pci:.;o f[ uo V. :c::. me i u Lorn1e qlJoJ
Ladario, tratando aqui de negocias do Pa· tempo ainda tenlw ...
r11nri., teve occ11sii1o r1o trazer pa.ra esb trio Sr:. PJ~E,IIli~Ym-,\in<l;1 km l:í mi!Juna uma carta rl11 Sra. baronez:t àc Serro nmo,;.
Azul, vi uva do illustr·e cid:1di1o rle que fizeo SR. D. nr~ ME:"noNç,\ Sum:INIIo-Sr.
ram vispor:1 no kilometro G5, c:wt·t c.-ttl que
PrPsidentc.
di?. o p!'oloquiu po;n!l:•,r : antcc;
era injuriostt nilo ,ó ao nobre Senador pelo
tarde
rlo
que
nunm.
Paranri. como tum bem ao tlistincto g·eneral
B:1 poucns dias discutiu-se Q!JUi ncsl.!1
Pires Ferreira, Senador pelo Piauhy.
Casa. um pt·o,iecto meu, rcd11tivo U ~11'rn::tr:·;l_o
Eu não ~ei si o facto é vcr·Iladeiro: declaro rle nm ~uindastu 11:1 Alfilnde::l1 tlr1 :1.!:tcei:'r.
que não Ii osjormes ..•
Estn.,~·tt n.nsentc. r:m vil'tude do !Ort~:!. maior;
O Sr... PmEs FERREIRA - Provei o contra- nclrtwtt·mc r1oentc, c nilo po·lin, port::nto,
rio. Qumrto a V. gx. saber si ó verdadniro com parecer eis scssije~ üe::-; ut Casa.
Foi e::;ta. a. raúi.o que me obri~on n. lJiio
ou não, pouco me importa: .JiL estou c11nsarlo
comparecer n:tqu'.'llo <!il1, c a rloixar. [lOI'·
de bater nll bigorna.
0 Sa. B. DE MENDONÇA SoBRINI!O- 0 tlinto, de tom:tl' :t pa!avr~. p:n·:t rr-~po!r>lel' au
que aqui pw•f:·rirr n:1que!h <·cca,iiío
nobre Senador entendeu m:Ll; não esr.ou me· discurso
n
meu
collega.
do roprc.;en t:tç~::i.o o Sr. Leite o
referindo aos factos 11rguillos na me.;m:t
Oiticicl1.
carta, mas sim a leitura dclla, leitur•a feita
Sei, St·. Presi:1cntc, quo tüo po;so f:LllaJ•
aqui n:1 tribuna do Sr>nado peln Sr. Sen.arlor
solJre
o vencido, pO<TJUo r;:io m'o po:·rnittl! o
bar·ão do Ladarb. E' somente o que ostou ltcgiwento,
c quan(1u nw p;·:r·::;itt.i:-su s:\~·in.
perguntando ao nobre Smmdor, ,; pn.ra is!.o
um~ di:::cu:,siio ruda 11tatünic::., c;ue e!"fl. wv1:t
que estou appellantlo para S. Ex. O Sr. intcl'rcss~rin. netil a11 Senado, I!C:l1l ~;,o Po..ir.
barão não leu 'I
c nem ao meu [,};t:trlo.
0 SR. PIRES FERRE!RA-Leu, na minha
Em todo o Cll>O. Sr. P;•e;;irJnnto, t.,nd•) o
ausencia.
nobre Sr·narlot• rwia,; Ab;.:tiü.s fcrto om sou
0 Sa. B. DE MEND01'\ÇA Sonr.muo-M11s discul'~O um :.ppdlo il.minh:t uesHJa, pcrlintlO·
Jt10 pn.ra quo ::1e 'lit·ig-i~;s,! ao :-;r. ~.Jini.sct·o
omfim leu.
da Fazenr1a. no srntirlo t.1o SC!' monta<1o Jttt
.Jri. vê V. Ex., Sr. Pre.~idonte. na. oc· Alftmdc•g:J. rLc•i nc:J,, cidarlo o ;.;wnd:rsLa, do
cnsião em que ou quiz ler a~uelles arligos dll que t1·a.taViL no mn tl prtljueto, IKtrccc·:uo
Cidarlo rlo Rio, c:n que se Jazi:1m rel'eJ•encias que, embora t.r:1te-sc ~o mat.ori:1 wncit!a ...
ao nob1•e Scnadot• pelo Pru·" nri e ao Sr. Lll·
O Srt. LoP!~s Tw>v,\.o -Isto é a pt·opo,;itú do
cerda, V. Ex. não foi muito correcto chu.nmndo·me it ordem, porquo Jb.cto i~ual me:u l'üi]UCl'ill!Ofl Lo ?
ri.quel!o que eu ia praticar aqui, jit t.ilrlm
O St~. r-:. D!·i :.!E:\'flO:"if).~~ SonruNW)- ..• }~Gr
sido praticado om sessão do anno p1ts:;arl.o. gentiloZJ, devo ~~at• u. l't':-llOSI:L que~- Ex. 1no
O Sr:. VrcmN1'E 1\fACII.\DO-N:io apoi:rr!o. perlo.
.A~·nrn.. 1l01lc.:·i:t a.U.r'n11er :~:1 :1.;_-j:q·to (1o
Primeiro quo tutlo, ér11 uru:t carta, e rlep:d.;
o Sr. ba.r·iio rlo L:trlario f'oJi l.iio ~enr,il que l"lUi!l'O S~~::itdnl'. 1\··:·~~·l;:!l.:t. O !lCo])l'd :-i~·n;Hlul'
perliu porr!lis.,il<J par:1 ler e r:om o no,:;o euu· :;;i ;1., l'Cq)LlSt:l. fli\0 v::;ttlll 11:tJJ.-l1J ;111 J:lí'll eollog:L d~l l'cpr~··st~iltit~·i"i.n, tc:J~t al:.1;1:l:l:l, :·;_•! 1;:i.o
sentimento foi que leu.
cOJtl :::eu .L'CfJtH·l'ÍII!(·nto. Pcl'gtlll~ll t:~:nbt~:.l
0 Sr."· PII~ES Fl~ltltl~IRA-II:u nfí.o estava ao no I ll'CI ~r~n:~tlrll', (]III·~ rd.H.·:·w u·J:I o :-;~::t
In·csento.
l'l'f}tlt•l'i!O<'!l[O t'O!ll O l'l'e:·ULi\11\':~t·.J 1:-~·~;:v:<~
O Su. VICf·~~'l'E !vlACJL\D0-0 nobro Sonn.· CjWl ~~~t/1. ~;n (;,z,·.~Ju1n aqui na ~-::~:JiLtl Fvd•.'J'i~~,
dor pelo Piauhy niio csttwa pl't·:;~nte; ti cada :;e "lle n.ú> r·xisl." '!
nllo Ol':L injurio:;ll.
I E:;w. :it~ti:;!'uiLo o HoiJl'O Sc·llttr1u!''!
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Sr. P1•esidente, como ia dizendo o nobre Iti se acha estragn.ndo-se, parte dentr•o da AlSenador pelas Alagôas appellou par·a mim, fandega .. e parte 1111 rnosma praia, Do mesmo
no sentido de dirigir-me no Sr. Ministro modo que o Sr. Ministr·o da Fazendtt, o
d!L ~'azenda, pam, mandar montar nr1 Allim· Sr. clircctor das rendas publicas do Thesouro
dega de Maceió o guindaste em questão, e FctlcrrLI declrtra que por· falta ele um crerlito
lembrou os seguintes meios: o Sr. lllinbtro tem cloixarlo de ser armado semelllante guin·
da Fazenda podia mandar· fazer o serviço ou dnste, que lá ~e acha estragando-se pela
pela verba-Obras-n. 24 do orçamento vi· ferrugem, parte dentro da Alfandega e parto
gente, ou como mero expedient3 da sua re· em uma praia de Maceió.
Não tenho aqui, infelizmente, Sr. Presip11.rtição.
For11rn os dous meios que o nobre Senador rlente, o relatorio nem elo Sr•. Ministro d~
Fazenda, nem do Sr·. director das Rendas
lembrou aqui.
O noilre Senador não se acho. aqui pro· Publicas do Thosouro para lêr estes dous to·,
eente. Si se acha,se, eu perg-untaria a. S. Ex.: picos a que me refiro. Si eu os tivesse, leria;
o Ministro da Fazenda pólio autorizar· a ar· mas chamo a attenção do Senado para os
mação de semclh:rntes g-uindastes pela verbl1 mesmos relator·io~. pedindo aos Srs. Sena·
-0l!1'as pt1ra o edificio dt1 Alnlnuega de Ma· dores que os leiam pa.ra vêr quanto é verdacle o que acabo de dizer.
ceió~ Ptnece-me que não,
Depnis, Sr. Presidente, não se trata de
A verba-Obras para o edificio da Alfan·
dega de Maceió-além de ser uma. verb:t re- uma rtespeztL tiio simples, tão pequena, tão
stricta, insuficiente para a conclusão do insignificante, como disso o nobre Senador
editlcio da Alfanrlega de Macció, é uma pelo meu Estado. S. Ex. declarou aqui que
verba inteiramente dilferente, da qual o >e tr·atava de umrt pequena despeza de
Sr. Ministr·o d:t Fazenda não póde lançar 1:500$000 u 2:000$000, e que semelhante
despeza por sct• tiio poquena não merecia ser
mão para despender em Eerviços outros.
Do mesmo modo, diz S. Ex. que o Minis- votada por uma lei especial que viesse fi.
tro pórle autorizar o assentamento do guin- g-urar• na nossa legislação. Não, Sr. Presi·
daste, ordenando a despeza co:no de 'mero dente, a uespcz11 não é assim tiio pequena.
Não detormir:oi o quantwn della no pro·
expediente rlo. sua repartição.
Ora, Sr. Presidente, admira quo o nobre jecto por isso mesmo que o não podia fazer;
Senador por Alagoas entendido como é em mas rlcclaro a V, Ex. e ao Senado que a clesm11terias financeiras, orçamentarias, venha pezu é muito superior a l :500$00(1, deve andizer semelhante despropo,ito. O Senarlo co- dar seguramente, por uns 6 a 8:000$00,
nhece perfeitamente quaos são estas drspezas vi>to corno o guindaste não póde ser• armado
que correm por conta do expediente de uma sem a reconstrucção da ponte da Alfandega,
repartição; são despezas ligeira,, insignifican· que S9 acha em rn:is condições.
tos quanl,ias que srio g-astas pelos portelros e Depois, Sr. Presidente, que importa que
pelos emp!'('garlos das l'epnrtrções, das qunes o credito votado Feja do 1:000$, 1:500$,
eltes apresentam depois cuntas, si cllus são 2:000$ ou de 3:000$.
superiol'es a 10$, segnntlo detc,rmina o rte·
Não é a quantia insignificante do credito
creto do 8 de outubro de 1890, que rege o que impede n, sua votação. Muitos credi·
Tribunal de Contas. Tnda e qualquer quan- tos teem sido votados entr-e nós de qunntius
tia. que tem de se dc.sponder• em qualquer insignificant~s, e eutrctanto tlgumrn na nosobrn, em qualquer ~er'vrço, deve sm· procc·s- sa legislação.
sada ntt secretaria e remettiua a ordem de
Esqueci-me de tmzer hoje urna nota que
pagamento parot o Tribunal de Conta:;, afim tomni pum ler· no Senado, do um credito insi·
do que ttmesmn dc,pem sc,j:J, l'Pg-istrada.
gnitlcantc de I :200$ ou 1:300$, que foi vota·
Como é, pois, St·. Presidcnt~. que o nobr·c do em 187D por: rnhas as casas do pal'lamenSenador pdn rnou Estnrlu quer·irL que o to, tendo ~ido solicitado J>elo Sr. Ministro da
Sr . .MinisLro da i<a~cnda rnandassc fazer eise Fazenda.
sr•rviç·o como ele mero expcrlienl.e? Admi·
E' ou não pequeno um cr·edito de l :200:!;
•~
"
rei-me muito clll quo S. Ex. tiv• s;o avo.n- ou 1: 3oo::;;,
çauo uma proposiç:rio dessa ordem.
Dcruais, Sr, Presidente, V. Ex. saho que os
Accrescc que não sou eu quo desconheço orçamentos du. de:;poza autorizam ao Goverque a vorb:t Ol.i''"", i nclu id:L nu or~amen r.o no a abrir ~rcditos supp!omcnturC's ntú uma
vi,crltc prrr:t o cdiflcio rl:t Alf'andl'"a de i\la· certa qunnti:L. E1gotuc!a essa quantia, soja
celó, Jriio p[,cle se!' dcspcnrlichtna. n~·mu~~o rlo quanto tor rH]uillo do que o Governa precignindust~ uo qno tratava o rr~e·u projedo. O ~ar, tluhi por rl'1an lo devo rocorror ao Cou·
JH'<•Jll'iO Sr·. Mrmstro da Fawuda l'lll .'iC•U lO· gJ·r•,so, pctliru:o n. al:r!i'l.UJ'a de crcrli(o paru
latorio dcclura. que u .léllinrla·.t.e quo existe poder tlot('l'minar a tlc-~.ltll·~a.
na Alf:J!Jdf';.:a rlo 11'lacc·ru lrllrr clr:ixnrlo elo :;cr
O noliro SenadO!', pois, qu" ó tito cntonrlir1o
nrnmr1o [JOI' f<,Jta de um er·edito, o quo cllo n~o "ó om flnnw:as, como ta.mbcm nn, no"s11
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e cm tnrl<·s os nssumptos publicas, tanto armados com o rabecilo do nosso i! lustre
nií.o dc:vta avontn,r uma, proposiç5.o dessa or- col!egn. pelo Rio GJ•and<' do Sul. ( IWa,·idem, sem preccdm· 11 ella um estudo sevet•o e dado.) E tenho concluído. ( Mttito bem;
maduro dn. no;sa lc•gislaçiio para não incor- muitu bem.)
rer na falta cm que S. Ex. incorreu.
Fica adiada, pela hora, a discussão [do reSr. Presidente, antes do concluir, vol- querimento.
to-mo de novo para, o nobre Senador pelo Districto Federal, que tão attento está ás mi- O Sr. Lopes Trovão (pela ornhas consiuõraçfies, mesmo aqnella.s que silo dem) requer ao Sr. Presidente que consulte
inteiramente estranhas aos sou requerimento, o Senado si consente na prorogaçií.o da hora
pedindo-lho que, em attençií.o ús informações elo expediente, afim de proseguir a discussão
que ac:1bei de prestar ao Senado. retire o seu do seu requerimento.
requerimento, visto como elle nií.o tem a menor mzií.o rle sor.
O Sr. Presiden1;e- Vou consultar
E. fazendo este appollo, espero que S. Ex. :1 Casa :i.cerca do requerimento do Sr. Senan rife corresponda.
dor, pedindo prorogação da hora do expeNiio pensem V. Ex., Sr. Presidente, e o Se- diente, a qual nií.o porlerti., na !órma do Reginado que faço est•: appello unic!tmente por mento, exceder de 30 minutos.
ser hostil a todos os requerimentos que se
apresentem nesta Casa. Não; conheço muito Consultado, o Senado concede a rrorGbem qual é a situo.çií.o da maioria que apoia ga.çií.o.
o Govet•no. e qu:d a d:1 minoria que hostiliza continúa a discussão do requerimento.
o mesmo Governo. Nós temos todos os meios
O St•, Lopes Trovão responde ao
para chegar ao conhecimento de qualquer
nobre
Sena(lOI' por Alagõas, mantendo o seu
negocio publico ambíguo, pelo qual sejamos
inte1·essados ; a opposição, entret:mto, nií.o requerimento e refutando a accusação de
tem estes meios, não porque o Governo lhe parlamentarismo, contra a qual protestou.
crie embaraçus, mas porque receia approxi- Ninguem mais pedindo a palavra, encerramar-se do mesmo Governo. E' nPcessario se a discussão.
mesmo que haja estas valvulas, por onde a Posto a votos, é approvado o requeriopposição possa respirar.
tir. Presidente, para que os membros da mento.
opposicão desta Cnsa não supponham que
ORDEM DO DIA
ha da maioria a menor má vontade contra
SS. EEx., que tão distinctamente representam os seus Estados, fazeudo a opposi- INFRACÇÃO no ART. 61 DA LEI n. 35, DE 26
~ão constitucional, que nós vemos aqui no
DE JANI~IRO DE 1892
Senado, faço estas considernções. E para
que a opposição veja quanta atreição, quanto
amor mesmo, voto a todos os seus distincontinua em 2• discussão, com o parecer
ctos membros, concluo relatanrlo um facto da Commissão rle Justiça e Logislação e com
historico passado em tempos idos.
a emenda do Sr. Severino Vieira, o art. 1•
HaviH, St•. Presidente, na antiguidade, um do pr~jecto do Senad~. n .. 68, de_ 1895, deterchefe revoltoso que foi vencido por um ge- minando o que constttue tnfracçao do art. 61
ner·al distincto, Belizar·io, no i•einado de .Jus- da lei n. 35, de 26 de janeiro de 1892, por
tiniano I. Preso o chefrJ revoltoso e condu- p:trte dos governadoreti ou presidentes dos
zido ti. presenç11 do impet•ador este pergun- Estados, sobre eleições p11ra preenchimento de
tou-lho : «O que é que quereis de nós 1» vagas de Senadores é Deputados.
Respondou·lhe o chefe revoltoso: «Nós queremos o pão nosso de cada dia, de que todos o sr. Gon~~nlvc~ CIJa·ves pouPl'eci>a.mos ; queremos ninrl11 uma esponja cas observaçi1es tem a l'uzet' relativamente ao
par.t limpar as nossas for·idas; queremos discur~o do honrado Senador por S. Paulo e
tambem uma lyra para cantar as no>sus des· om pn.rte r~o discm•so do nobre Senadot· pelo
venturas>>.
lt io Gmndc do Sul.
Re!'erint!o·mc á opposic;iio, direi: o püo nosso
Antes, porém, tmta ela emenda do nobre
de cad11 tlia ntio V08 podamos rlnr, porque Senurlor peht Bttltia. Ess11 emenda resultoa
r1cllo niio preeisllt's, o uintla quo precisassr•is o rlo discurso, uo quul ,iú. o orador rcspomleu, e
Thesom·o l'ulrlico uüo vol·o pútle d:w; "c'- por isso ,iulgi1·SC di;pensndo de repctil' a ~Ut1
pon,ia rlo mesmo modo ntiu voo Jtor1omo' rl:tr. Jtr;<umr:nt.:11;:1o Jlll'tt eon.batel-:t, Nottt,,porem,
pul•qu:LIJto as quo haVJ:l, lot•:un J'onud.Lirlas que, t~nr\u u nobro :-ieumiGr pel:1 Btlltm comp:wa Cattwlo:··:. o quanl.o ú. iyt•:t,. 1~iio vns. po. 1b.\l,i.lt~ t.Gtlo o ur·t. l" tlo pro.iect.o, so lirnit•L!':ie
t.lomos tlu.l·:L,porque vos t1ovcts JUlgar IJ!lS·tt1 :pctln·, com '\ ~ua crncmhL, a eltltlllltlÇtLO

216

A"N'NAES DO SENADO

sú~ento dos quatro pl'i~noiros paragmphos do

I·

Contim~rnrlo a exvlicar a nocessida~e di!.
artigO, mantendo o qurnto.
mtervençao ria autoridade estadual, diz o
0 projecto e a sancçiío indisponswelú. rlis- ornrlor que essa intervençiío e um príncip!o
]JOsiçiío da lei para o seu rmmprirnento. Som constit11cional ; o o orar~or comprehend~rut
essa sancção ficam os poderes c'tadn:ws :r r- quo oe comlm.tesse o pro.Jocto por subordmar
mados rio um nrbitrio, cujos pr.rig-os jr'r, o intcre,ses tildemes ó. autorid~rle elos Estadr!s;
omdor apontou e recor·da r! c novo ; c 11~.0 o contra. do não, porque, st nlg-um pel'I!l'O
concorda que fiquo subor,Jinarl:t ao arbiti·io :t resulta rlelle, é todo cm íitvor ela autouorma
.
orgnnização do Congresso Federal. E' css:t elos Estados.
PI·oseguindo o Ol'o.dor nas suas considera·
lacuna que o projecto vrm preencher, rl:mr.lo
elfectividadc á disposição cnnstitncional.
çües, diz qno a aJ•gumentnçiio rio honrado
O honrado Senador por S. Paulo cntenrleu Scnarlor pnr S. Pn.ulo poderia produzir maior
que o projecto é uma amcaçl\ à n.utonomirt irnpress:to no espírito do orador o no doSo·
dos Est11dos, e tirou a sua afflrrnn.~5o do cem- Imdo si, ao contmrio do que fez, S. Ex. ata·
fronto que fez com a Constitui,;ão rlos easse o p1•ojecr.o por confin.r ás autoridades
est:trlu:tes o ~erviço eleitoral. A intOJ·vençiio
Estados Unidos.
O orador assignala a. dilfercnçn. entre o que S. Ex. julga per·igosa não é incon~ti
regimen ferleral a.mericano c o nosso, mns- t.ucional, significa. n.ntes a lmrmnnia, ]lOIS a
trando que é fa.vol'avcl cssn. rliJI8rcnça ao feder11ç:Lo 6 o conjuncto dos Estados. A internosso regimcn. Não temos dons elementos, vençiio é perfeitamente const:tucional, pois o
que existem nos Esto.dos Unido.,, e cada um quo o n.rt. 6" prohibe ó n. in!.(erencia do Porler
dos quaes é c11p:1z de Pnfraquccer o laçn fe· !•'••dernl nos negocros peculiares aos Estadt~s;
deral-a rliversidade da Jog-i~laçiio civil, e n. tOra deRse terreno particular a intervenção
diversidarle do re~rimen eleitoral.
é lo;.:itima.
Discorre o orador a respeito, most.ranrlo
S. Ex., continua o orador, achou ainda
que a homogeneidade dos vínculos cxist~ um ponr.o de apoio pn.m. tt sua argumentaentre nós, e é principio institucional du. fc- ç'ão cm nm titcto ~no julgou imjwlitico, o de
deração.
poder ser a.rrr1ncado o chefe do Estado de
Nos Estado• Unidos rla America, os Est.n.rlos sna. c:~.deirn. presidencial e ser substitui do
que formaram n. fedet•rrç,~o eram colonias pela auctoridarlo Cedera!. Este argumento,
rliversas com diverRo~ regimens, e no B1•azil port\m, é dos que nada provam porque
eram provincias regidas pulas mesmas leis, e provam de mais.
onde havia o mesmo regimen e ns mesmos
O honm•'o Senador por S. P11ulo admitte
costumes. O orador Jilz :L historia da r.rg:mi- n. rospnnsn.bílidudc do chefe da Nação e torna
zação federal na Rcpublici1 rlo.> Estn.dos irresponsa.vcis os pre,idontcs dos Estados,
Unidos, e mostra n. supm·iori·'ude d:L unida.de porque, diz S. Ex., e um acto verdadeirado regimen cleitor·a.l e da uni•ladc tlo dirPito ment,o impolitico arrancar·-se de sua. cadeira
civil, como ficou entre nós constitui ela, for. o Govcrna.dor do um Estado.
mando um vinculo poderoso pam a manuCont.irmaudo, diz o orador, que qu11nrlo
tenção rla. nossa nacionalidade.
respondeu ao ·nobre Senador pela. Balri:t, se11·
Refere-se ao art. 60, § 1•, da Constituiç,ão, ti11·SO arlstricto ao art. I" do projecto. S. Ex.
invocado pelo nobre Sen~Lrlor por S. Ptmlo, Jez a.prcciações sobre o art. 2' e outros. e o
e nega que tenha npplicaçiio á m:tterh qnc nrnJor deixou de n.companhal·o, rescrvanse discute. Esse al'tigo relere-se ao Pudor do·sc pu.m pronunciar-se a respeito quando
Judiciaria ; suppõe ,iurisdieçii.o, e applic:L·se se trn.tn.>sn da tli"cus,ão rlesse' outros artigos.
aos interesses da justiç:o., Si plllles.<e ref\n•ir··
O honrr:Lrlo Senador pelo Rio Grrtr~do do Sul,
se aos trahalhos de ordem politrea, e.>tn.t•ia. em que diz o orador, com mra. ctJmpPten<1Üt se
divergencin com o§ :3" do art. li, que cou- pr·onuncia cru totltls n.s qucstlí~s o particulartere ao Governo dos Estado~. cm cuja. rotli'O· monte quando :<c tt•at-r rio textos constitusentaç~.o se dor· tt vagn a n.ttribuiçüo de cionars, Pntcnrle sor incon;titncional o art. 2"
manda1· fazer· nova ol .. ir;iio.
pot• i,so quo a ConstitniQ~.rJ, no §:~"elo art. 17,
Longe de set• incon~titucíonn.l. o prnjocto é cnmmdte ao Governo dos E:stados o sei·viço
uma sanação do preceito rr•ln Livo à cloiçri.o; cleitoml o consc~uentemento niio se pódo
e esse preceito n.rl:tptn-se it nosS<t nl•g·ttnizur.,iio deí'·rir n. auctm·idade, qno nilo a detet•mi·
federal, que gn.rn.nto a mnxirna oxparrs:io do;; nnrln. prla Constituição.
direitos dos E:;tados, pura manutonç:i.o drt
E.,sc mciociuio, diz o orador, pttroce pronacionalidade.
cedonte o ú um caso om qno se príde :tppr,Uar
Os Estados são elemento.< cornponenl:0:1 c.l:t p:L:·a o cspir·ilo dn. Com;t,ituição, intorpro1\Jdcrn.ç,ii.o ; o povo dos Esta.dos <'I br·aziloii·n, o t:rruln o§ i" dn art. 01.
da.l]i a nrc••s,ida.do da srw. CO·jtMiil'ip:t<;:io
Pm·mds ,iurlicinõns f]llü I•rtl'Cf;am os COJI·
·parn. a organiza,.~fi.o 1lo .; p!HJorc~s J'ed< l'í.tCS ; ó eoit11S du honrado Seuadu:P, nutro o m·w.l.Ot
isto que faz o vinculo da uacionalidatlo.
d.avidus :t rospoito o inelina-so n mantor o
1
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projecto, expondo descnvolvidamcnto as
razões que a isso o conduzem.
Terminando,diz o orador quo niio procede a
argumcnta.çiio do i!lustre Senador pela· I:lahia. discriminando entre os diverso~ pn.ragraphos do ort. I" do prr:jccto, acccitando o
5" e eliminando os outros. parecendo ao orador que os quatro primeiros são os que, ao
menos em principio,, devem merecer mais
acatamento, pois fiJ•Jllam-sc em leis o.xpJ•c,sas.
O honrado Senador por S. P11uln t:un!lC'm,
na opiniiio rlo orado!', não tnm razão nn. critica que fu.z do art. I •. S. Ex. ui'io procluziu
argumento quo mostrasse o perigo, quo irn:tginou, de ser ferb!:J. a souem.nia ou tt autonomia dos Estados. Acha o orador que na doutrina do projecto si so podes>o considerar
algum poder menos aquinhoatl.o ~eria n Po.lcr
Federal, por isso que se confia a organizaç,io
do corpo legislativo is auctoridades cstuduaes.
Finalmente, quanto ao Senador prlo [tio
Grande do SuLque bJ•il!Jantemento sustentou
a doutrina do art. I"· do projecto, scntP- o
orador achar-se em des11ccor 1o com S. E.x.
quanto ao modo rle nprcciar i1 disposição do
art. 2•. Ente>nde o illustre Senador SP!' inconstitucional, ferindo o estatuido no§ 3• do
art. 17. Pensa o orador ser ncce;saria adisposição alludirla par11 tornar eJJ'cct,vo o pt'O·
ceita constitucional. Enc,mti·a ainda o orado!'
no dispositivo do art. 78 rln. Con~tituiçilo uma
justificação cabal do alludido art. 2".

por S. Ex .. naturalmente pelos defeitos da
minhn OXJlOSÍ<,'iiO.
gntcndo, Sr. Prcsidonto, que o prmciplo
feder.ttivo tem por bttse tla ~na Ol'ganizaçíio,
]lO!' C>SCIJCia, a. completa scpumçiio, a completn. iuclupendcnciit d:~ Uui:io e dos Estados ...
O SI:. Go:'\ÇALVE., Cu,w!ls-Foi isso mesmo
quo eu com]ll'chcndi.
O SR. i\IoRAEs I:!Am:os- ... do modo quo a
ncçi'io do umi1 c ontros corram a par uma da
outm, corram p:trallolas, sem nunci1 se clioc;u·em.
ll:thi rcsnltn. esta conscqucnr:ia: que to1l0~
os sm·vi~os Ji•demcs >Ó poJem sr•r executados,
por :tnctoritl:tdl's f~dcrae~; por outro lado
todos <:S S<'l'Viçns cstaduu,,s só devem ser executados por auctorid:tdes estadunes.
No Ngimen unitario, no rog-imen centralizado, as comas passam-se !]e modo tlivei·so.
Entiio ni'io so trat:1 de Estados autonomos,
sim do províncias, ,:.temo' o chefe do g JVerno
-ret, impemdoJ' ou presidente-dando ordens, qnl:l são obetlccidns pelos pre;idcnt<•s rlo
provincras, pelos presidentes de municipalidutlc;s, cmtim por to·:os os coatros administrativo.; que houver no paiz.
0 SR. GoNç,~LV!lS CHAVES diL Um n.parto.
O SR. MonAEs BAJmos - Não se tratit pol'
OJ'a do regímen cleilot·:~l ; estou cxpon lo um
prntcipio, quo considero cardeal, o,sencial, do
regímen l'o•lcrativo.
O Slt.Go:-.:çALV8' ÓIAvEs-Ab! sem duvicln.
O Sr. l\.lo1•aes Bat•ros-Sr. Pre- A aut.oaorni:\ dos Est.ad,,s c a sobmwliu na.·
sidente, volto i tribuna, porque vejo que não cion:~l estiLo ._ ]:m·l'o tamente discriminadas.
tive a felicidade de ser bem comprenendido
O SR. ~IortAES BAmws-Devcm ser perfoipelo honrado Senatlor por Miims Gc.raes, re- tamcnlo
discriminn.rlas, inl.cimmonte separalator do parecer sobre o projecto em <lis- : as, livros
c inrlependento> uma d;~ outra,
cussi'io.
inteimmente livres, sem o mono:· laço de doNem isto é de estranhar, porque sou o pri- pondencia entro uma. e outra, sem cnt.rclaç•ameiro a reconhecer que nilo sou OI'llllor, que monto algum entre as auctor·irlados lcdorae~ o
me falt:J.m expressões (n1To apoiados), o que ost:ttlnu.os. Consillm•o csto principio como l'unmuitas vezes as expros;;ões que mo acodem dtLIIwntal; o admiro como V. Ex., concorniio süo as mais proprias para tr:l'lmir o d:tndo commi:;o, sustout:1 o projecto.
o SI:. Go:-.;ç,\LVI~:.; C!!AVl~S-0 que dígo ó
meu pensamento.
Dahi result:1 pnra mim i1 necossidado de 1'0· quo isso é o qLw c>tó. ost:tbelecido nn. Consti·
pizn.r, de repetir aqu iii o que entendo, pam w il:ti o c não .foro o1n nad:~ , a autouom ia dos
ver si consigo ser comprel!endi1lO.
Estados.
No meu discurso eu quiz signiflca.r que
O SI:. M11ItAllS BAm:os -'Hoi do mostrar
combatia o projecto, pi'incipalmcntc no po12to quo fl;ro illfflW~tio 1 m,•clllJC!lto.
capitn.l, por ostabelcce!' elle lllllit sanc~an,
Vejamos como a nossa Constitui,:iio conr;ium:t penalidade, pum 11 ilisposkiio constii.ueio· dCI'OII osl.o principio ; qual :t ,·id:L, qual a
n:tl que determim~ quo ns g-ovcr·u:tdorcs rlos Juanilllstaç~o. !]tllll tt ousor•vanciit, quo L"sto
Estados mandorn pt•ocotlei· :i olek:io do Depu- pl'inl'ipio to vo on1 no;Ra Coustituiçiio.
tudo on Senador logo que n vng-a se dõ; o,
Vqju no arL. li I § t" ..•
•
fornecendo as r·a~ües <la minhtt iinpug-nat'
1
• t'Ivo.occasiao
·- 10
1 r;.xpor~uc"II· 1 1:~liCII.:e
1
OS1~. Go~çAr.vg~C:IIAVE~-Esseur;Jgoo~u.
1
0
ÇJtO,
... 1 1,._ 1_, ,,
r.·.,.
f]UO COIISid~!'O pi'iiWI{llll e:ll'rie:il, j•l'lllêi!JIO· DO l .. lJll ,\1...
0< 1C! ,]IIllLI,IliO.
uasico 110 systollta lo,!cmti·,"; Inas vc•,jo qtio I O Sit. ~IOIUI·:,; ll.\IliWH-Siiu, senhor. T'Oi'
nüo tive a J'olicitlatle do ser compl·oltuJI(!ido l om e;ton uxpou,[o os principius guracs, o;;Luu
~onnrlo
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examinando qual a virl<t que teve na Constituir;ilo drt Republica o pl'incipio cardeal da
cornplot:t separação e independencia. entre a
União e os Estados. E' isto que e::>tou agot•a
examinanclo.
Vejo no art. 61, § 1•, a prohibiçii.o ao Congresso tio commetter quttlquer j urisdicçiio
federal :is justiças rios E>tadus. Etltendo que
este principio é deficiente, pecca por rlcll·
ciente. Em ve~ de prohibir uni c unento quo
o Congres8o cummetta qualquer .i urisdicçiio
forleml as justiças rios l·:stn<los, seria preciso,
pa.m tornar essa disposiç,ão conforme ao
principio racional e scientiflco do regímen
1Mera.tivo, extendei-a a toda a sua generali·
dade ; seria p1·eciso um:t priJhibição generica,
pi'Ohibição absoluta do Congrr'S;o j:irnais com·
metter qualquer serviço ledeml :1 auctoridades es taduaes. Set•ia preciso gcnerali8at• o
preceito para a•laptal·o ao principio scientiftco, e regras basicas do regimcn federativo.
Vejo no art. 17, § 3", :1 obri;<açiio imposta
ao govet·no do Esta.do, em cuja representação
se de1• vaga por qualquer causa, inclusive
renuncia, de manda1· immecliatameute pro·
cederá nova eleição. Enten•lo que esta dis·
posição de>toa. completamente da índole, da
essuneia do regímen feclet·ativo.
Desde que :1 eleiçü:o de Deputaclo e Senador
da Uniü:o é um serviço federal, este serviço
deve ser cumpt•ido exclusivamente pela.s auctoridades federaes, j:imais pelos governado·
ros dos Estados.
UM SR. SE:-IADOR.-Mas isto est:i ahi na.
Constitui~ão.

si alli o serviço em. cst:ulunl, podia ser en·
trcgue nos governadores dos Estarlos.
A Ilispusir;iío da Constituição americana,
estaucloce exactamente a compotencia dos
governadores dos E~tados para intervirem no
processo eleitoml.
Portanto, ali i ha logica, ba conscquencia,
quo é exactamente o que falta na nossa Con·
stituiçiio, port]Ue entrega o serviço federal
aos governadores rlos Estados.
O SR. GoNÇMNES ·cnAVES-Mas os gover·
narlores dos ·mstados não recebem ordens do
governo 1ecleml1
O SR. MoRAES BAR.ROS-Niío recebem, não
podem recebot•.
0 SR .. RAMIRO BAIWELLOS-Mas. O inte·
resse alli é mutuo, pois os Estado.~ são interessatlos orn ter a SUt\ 1·epresentação.
0 Sn. GoNÇA.INES CHAVEs-O nobre Sena •
rlor fu.z distincr;ão de governu estadual e go·
vemo federal, como si fossem materialmente
clistinctos.
O SR. I1IORAEs BARROS- Ma.teri:ümento
distinctos urn do outro. E' preciso que o
sejam.
0 SR. GONÇALVES CHAVEs-Até foi muito
logico o logisladol', porque entendeu que
as representações dos Estados são o que mais
interessa aos p1•oprios Estados.
0 SR.. MORAES BARROs-Embora seja, desrle
que é serviço federal, os governadores dos
Estados não devem ter ingerencia nelle.
O honm·lo Sena•lor argumentou mostrando
a ditncul!lade de proceder as eleições fe1leraes
sem dar intervenção ne!las a auctoriclades ostaduaes.
Si a União precisa ele n.uctoridades nas loca.·
!idndes par:L o serviço eleitoral. e eu sou o
primeiro n. reconhecel·o, a União tem ú. sua.
llisposiçiio o:; recursos necessarios-pód·l cren.r
essas auctoridades e não commetter a inegu·
lal'irlade que jó. o Congresso commetteu na lei
eloitoml, em que a organiza.çiio das mesas
eleftorues foi conti:tda ás mimaras municipues.
0 SR. GONÇALVES CIIAVE~-As municipalidades como orgli.rns do po1ler ferler:tl na orga·
ni~:tçü:o das mesas viulam inte1•e::;ses eslar.luaes ou naeionues ~
·
O SR. MoR.a~ BARltoS-Nacionac.~.
0 SR. GoNÇALVES CHAVES-São brazi!eiros
ou nilo os iwlividuos quo as compuem ?
O Sn. Motto\ES BAIUtos-Siio.

0 SR. MOR.AES BARROS-Eu tomaria :1 libel•rlade de dizer que este artigo da. Consti·
tuição é inconstitucional ...
O SR.. GoNçALVEs CrrAvgs-Oh !
0 .SR.. MOR.,~ES BAIUWS-... porque é COll·
trano ao re~unen.
Na Constitukão nmeric:ma existe disposiçíio irlcmtic:t, rtuo l'oi transpln.nt:l.lla pa.ra a
noss~; mas em apal'to cu ji1 tive occasi:i.o
de dtzer o que acal19 do repctil', isto ti que
houve pouca refiexao, pouco esturlo nessa
transpla.nta.çiio a quo me hei re{el'irlo.'
O S11;. GoNçAL:VES CnA.vEs- Note que a
Hepubhca Argenttna odoptou a mesmtt disposiçilo.
0 SR. MORA.ES BARROS-Lá, nos Esb1l0s
Unidos, a Constitu!çiio, incumiJi!lllo aos p;ovenadores tle mandar proceder it clei,oilo
foi logica, foi coherente, JlOI'que alli o ser:
vir~o eleitoral, mesmo rlc• Deputado,; e Scnadot•es da Uniilo é, como V. Ex. muito bem
clemon~trou, um sorviço ptm'\rnonto cst1trlu11l,
O S1t. Go~ç.\r~v8s CII.\VK~-Eis :Lhi.
Gnt.rogne uns o~t:trln.;, c:ula 11111 do.J qn"c's !'11·
guiou a sc~u alvítl'c, v:~rian1lo a, lc~islaç;to
O SIL Mmt.\1!:3 Btd\lWS- Ent:"Lo a!]ui esti1
eleitoral do um Esta•lo pam outro. Por isso, umauuutoritltttlo 0Htadu:tl cxecutr,ndo serviço

;·
J
~~\
'

:!

J

'

/

SESSÃO EM

27

DE JULHO DE

1897

219

-----------------·---------

o SR. GoNçnvEs CuAvEs-São municipacs.
federo.!, o que é irregular c contrario :'1
sií.o estarluaes, ou são J'erleraes.
essencia do regimen l'er1erativo.
Não é só no tocante ao serviço eleitoral 0 SR. MORAES BARROS- Então teem tres
que a União luta com assa ditllculrlade, ha naturezas 'I Siio estnduaes, são municipacs e
um outro em que a União vae ver-se nesta são federaos ?
difficulrlade, ou ainda maior, e ó o serviço do 0 Srt. GONÇALVES CHAVES- Trata de todos
alistamento para o sorteio militar, que é um os interesses pelos seus orgãos proprios. O
serviço federal, que a União tem de executar município é uma entidade politica.
por meio rl e agentes seus em carla uma das
0 SR. MORAES BARROS- Mas O município
Iocalirlades da ltepublica, difficuldnde que no
é
federal
ou estadual 1
meu modo de pousar é invencível, razão
por que entendo r1ue o alistamento militar O SR. GoNÇALVES CuAVES - E' tanto esjámais será uma verdade pratica em o nosso tadual como federal ; ó uma entidade popaiz.
litica que tanto se applico. ao município como
0 Sn.. Gor;ç,\LVES CHAVES-COmO nunca <Í Uniiio.
0 SR. MortAES BARROS- Pois ben;, então
foi.
tom
duas naturezas ; o município é uma en0 SR. MORAES BARROS-Já argumentei por
tidade
de natureza estadual e federal. V .Ex.
essa torma. No regímen do imperio jámais
se conseguiu tor·nar essa lei uma realidade, o affi1 ma.
Agora, per•gunto a V. Ex.: deante desta
e muito menos conseguir-se- ha hoje no regí- natureza
hybrida, extraordinaria, <ostadual e
men descentralizado da federação.
federal, onde está o principio rla separa~ão e
0 SR. GONÇALVES CHAVES- 0 defeito está indepenrlencia entre os Estados e a União ~
no povo que não q uet·.
Que fim levou esse principio 1
0 SR. lviORAES BARROS- Attenda V. Ex.
O SR. GoNçALVE.'l CI!A vEs - E' a sepa1•ação
para as perniciosas consequencias que resul- rios interesses servidos pelo município, pela
tarão necesoartamentto do !acto de dat•-se ás União e pelos Estados.
auctoridades estaduaes attribuiçõr·s fetlerae:;.
São interesses rli versos.
Desde que a auctorirlade estadual está iu0 Srt. MORAES BARROS- Extranho que a
cum bida de um serviço federal ha fiscalização necessidade du. argumentação tivesse condudas auctoridades da União. AIii está a inter- zido V. Ex. a esta affirmativa de dizer- que
venção directa da União sobre as auctori- os municípios não são estaduaes.
dades estaduaes.
0 SR. GONÇALVES CHAVES- Não disse iSSO,
Agora, supponha V. Ex. que esta aucto- disse cousa muito diverso.. Eu disse que era
ridade nomeada, tal vez retribuída pelo Es- uma entiJade politica o que representava in·
taria, e de origem absolutamente no mesmo teresses municipaes, estarluaes e l.'ederaes.
Estado ...
0 SR. MORAES BARROS - Fico satisfeito
desde quo a necessidade da argumentação
o SR. GONÇALVES CI!A VF.S - Niio e ele- obrigou
V. Ex. a avançar a uma temeridade
ctiva.
desta ot•dem no meu m• do de pensar e no
0 SR. MORAES BARROS-Assim como V. Ex. de todo o mundo, o município ó exclusiva·
se julga auctorizuuo a. dar attribuiçüestederaes mente estadual.
a auctoriuat!es electivas do Estado, tambem
Uma vez que é excluiiivu.monte estadual,
ter<1 que dal·t\S i; que forem tle nomeação do dar a esta entidarle attl'ibuições !àderaes,é suEstado.
joitnl·a ú. tlscalizaçitO, i inspecção das au.
O SR. GoNÇALVEs CI!AVII:S- V. Ex. está cturidades da União ; e desde que prevarique,
deslocando a questão, trata-se ([C municiptt· proced1t mal, cometta qualquer fu.lta no ser!idades e, entretanto, só ütllamos em Estudo. VIÇO ter lera!, fic:t sujeita a proc~sso de respon·
A municipalidade representa uma cnticlilde subilidado perante a ,justiça ledora!.
Mas, como as munieipalidades são propria·
politica.
mente
cstarluaes, desempenham attribuições
0 SR. MORAES BARROS -Então V. Ex.
o:;tnd uaes, por esse lado ficum sujeitas ti fissustenta que os conselhos municipaes niio calizrwão,
11 inspecção das auctoridades ussão estadunos ?
tu.duacs; e, qmtndo commetterem faltu.s no
0 SR, Go:-<ÇALVES C!!,\ VES - Perdüo, ntis exercício dessas attribuições, terão de ser
temos trcs circulas politicas, sendo um delles responsabilizadas perante u. justiço. dos Eso conselho municipal.
ta.rlr;s.
0 Sr:. il!onAgs BAIU:OS- V, 1-:x. h:t do 1'0·
Aqui temos um bollo rcsultu.do desm naconhecer que os conselhos municipaes ou :·:lo tureza hybl'irla, que niio seriu. mais do que
auctoridades municipao:; ou ost[ldunos.
uma vet•dadeiro. anarchia.
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LJesrlc que o legislador toma a libordrulo de J De conformidade com o meu modo de pcn·
violttr o principio que Ecpara a acç:io do Por, Jilrmuloi uma eruend:t cm que propont10
União, da ilos Estnclos~ entra.. om peri!iO'[l o suppre>s:lo elo art. 1" e dos seus numeras.
veredn., dn, qual n:tscor•ao rcpct.tdos confltctos
Envio tn.mlJem n. Mesn, uma emenda ao
entre ns uc~iles ft•dm•:tl e c~tarlu~l_o co~lfltct.os n.rt. 2, quo :Jli:is nii.o se acha cm rliscuss:1o, e,
qu~ por to.~~o cn;1~~nl~o o. ,5°}MltuJç.ro P1•0 ' port'rm, t:tl a ligo~iio entro esta nrtigo o os ou·
cmo,u e~Jt,~ 1.: C!t~e •· 1 ~ 1m.JJos.nets ~~n u~~)e. tros c, portanto, entre as minha.s emendas,
g1mcn fed<.la.tno dr.~rd:tJtJcnto. O! ~amz.L 0 • que ntio pos'o deixar. de J;ropoJ.as conjuntaE' o ponto que vao 1er1r o pruJCCto tlu lwll· mente.
rado Senador.
Pensando, como disse, que pela dispnsiç~o . Noto. CJ!IO o ni:t. 2' transfere a incumben·
do n,rt. 17, § :3" rla Con:dtuiç.ii.o incuml.m nos CJ:t no JUIZ seccronal nos Estn,<los; mas quanto
governos rlos Esbdos r1 attJ•ibuiç5.u de man. ilO I~istrido FedoJ•al. onrle ~Governo. tem_an·
d:tr proceder it eleiçii.o immed ia ta mente depois ctnrliJ;, <1e sm1 a quem dcf~rn• tal attrrbmçao o
de aberta a vagn,, e que esta rttr.rihui~·iio pl'O.]ccto p>Lssn.-o ao pr•esJdcnte llO consel~o
dcstôa do regim~n ledcmLivo, cllntrmü ú municipal, cujn. ohrign<:iio para.. o cumpribase e it indole es~cncial desl'e rcgimen, sou monto de scme11111nte ordem on 1gnoro.
entretanto. obrigado 11 rcspeital·n.. Por isso,
E' 0 quo tinha a dizei' e mando á Mesn, as
entendo que devemos <loixal-n. onde se :wh:t, emendas.
observando-a, mas som lhe da1· a. nmior gravidade nem augrnentar·lhe :1 im P<n-tancia.
O §u•. Presãdent:e- Sujeitarei a
Fiquem os gOI'ernadores rw. obl•igar,,ii,ll de n.poiamento
a ernemla ao art. I". Antes, porem,
mand:trem proceder li. eleit;iio, logo que hou· <ltwo pond~r:w
nohre Senador que, sevez· a vaga. Si dles a cumprirem terií.n des- gnnrlo as nraxes >tO
estabelecidas
em
empenhado o seu dever; si o não llzcrem dei- llivcrsas vot.~çõ•s, supprimidono oSenado,
artigo
1",
xemol-os sem sancçiio o seu proce·limento, consi<loram-sc pre,iudicados todos os demais
ntio a.ugrnente111os o:; pcri~os d:11ti I'esultantes; não tiremos as conseq ufmcio.s rlessa <trtigos de um projecto.
0 SR. lv!OIUES BARROs-Nem sempre Se
<lisposição divergente do rogimen federapóde entendet• assim.
tivo.
Niio cumprindo um gover•nador su:t obJ•i0 81~. PRESIDENTE - Tem sido esta a
gaçiio, que naúa lhe acrmteça, que jamn.is um prnxo som pro s •gnirln. nqni. O nohre Sonanor
processo possa a.rrn.ncal-o da cu.deira, pei'Llll'· pódo reservar suas emendas p:r.ra a 3• disbando assim a pa7. do Estado.
cuss~.o. nu qual :1 rejeiçiio do artigo I" niio
Ha uma providencia a t'>mar. remctlio importa a rejeição do Pl'ojecto, corno acontece
que se encontra no }Jr•ecei lo do O.J'tigo na. ;2a.
2" do projecto: si dentro <le 15 dias o goverllallor niio dér ordens pam se pr·occder :í. Si, enLr 1't:tnto, o nobre Senador muntém
elctç:lo, o juiz seccional 11s rxpedirá o d(:;:t 11 sua.s emendas •..
íorma o mal ficarli. sana.do. Este é just;Lmentc O SR. MoRA'E:> Rumos-Acceito o conselho
de V. Ex. e reservo minhas emendas p:tra
o meu pcnsa.monto.
A ob!'Jgaçiio de mantltn' o govel'll:trlnr pro· 11 presentaJ.us nu :3" lliscussii:o.
ce•ler it eleiçüo ó attrilmkllo <Iestount" ll:t nao SR. PRESJDENTJ~-Estnndo arlianto.da a
turoza do regilllcn li:JrlPI'fltivo; offcnde :1 hor<t e muito reduzido o numero dos SJ'S.
esseneia., o principio cm•tle:~.ltle,;sB regimeu, Senarln 1·es pr·csentes, ricn adi<tda r, d 1 scu~"iio
do completo. sopara~iio entre :t Uniiio e os E'· <lo pl'ojecto. Vou levantar a sessão, desitados ·
gnando pal'lt ot•dem do dia da sessão seguinte:
Uma vez, portim, qno c.stit con~agl'>tda na
Constitui~ü.o, obedeçu.mol->t; n:io toJ·nemos,
Continuaçiio do. 2" discussiio tlo pi•ojecto rio
cntt·etanto m<Lis gra1·es ;;LL<~S eonsc:que 11 cias, f;en:tdo, n. GH, de 1895, detcrminu.ndo n que
dando ;;ancç:i.o :t pr·ocnit.o.< connn:11at"J'ios de constit.ue infmcc;üo <lo :tT't,, Gl da lei n. 35, de
}Jen:t ao govern:t<lor que não n. rc:;puitar; Ii- :.\li ele ,ímtoiro do 1802. por p:trle dos Gover·
mitemo·nog com providencia.J• pam u e:tsn, na·lores ou Pl·c~irlenr.cs do~ Estados sobre
quando se realizttl' o isto e;tú :ttl.cmli<lo no eleições Jl>tJ'<t preenchimento do vagas de
proj<~cto, poJo disposto no :Ll't. :2", qtlll rlc· Suntulores e Dc,putudos;
volvo essot incnmbeneia, no easo do nih1 ~er
2" rli:-;cussii.o dn proposiçfi.o d:t Cumn.ro. dos
dcrsempenh:trlu pelo :;ovormul<J!' tlenLro rlo 15 Dcput:L<los, n. 7U, do 18!113, conce!l('lJ<lo nos
di:ts, ao .iui~ soeciom<l.
fnnceionn.t·ios publico~ ,Jose Marcos lnl(lez do
A Uni>io [HÍ'lo ilnpor obr•ig:J.~.iín;, porqnA Sou~n. o S:unnel ;rosé Pet·eirn. dfts Neves au·
p[\t'>1 os~a anctrwiü:Ldo <~·ll<!s .P"rmitcirlu lr·~is· I.OJ'i'l.n,:fio lli\1'>1 ftilllllll'lltll llPSttt CtLpital um
Ja.r, sem oJfensa do prtncipio :ilgum, UHHI· IJ:tltcn rl<·uominnllo- \tB,LIICO AuXtlJo.r dos
temlo-nus em o uossu pleno dü·mtu.
I Servidore:> dtt Nur,r<i.O>>;
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2" discusslio do projecto do Senado, n. 3
do 18U7, dispondo que o Poder Executiv~
coutr·ac~11ri com o.lgum o.r·tist:1 nucion<tl :1
execuçuo do busto em bronze do fallocido
almimnto Joaquim Marques LisiJÜ:1;
2• discussão <lo pl'f•jccto rlo Senado, n. 10
do 1897, autoriz:J.nrlo o Poder Execur.ivo ,~
incluir no quarlro do pharmuceuticos da Armrtda, sem pr·c•j uizo do mesmo quadro e no
posto de 2" teuente, o pharmaccutico contractado 1" tenente honor:1rio Antonio Candido da Silva Pi mente!.
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n? art: I", sujeitai-a-h ia a apoiamento e i
d 15cus-:LO; mas quc nlio podra acceitar as
emcndo.s rcl<ttivas ao art. 2" na discussilo do
~1rt.

l (I.

•

~.!m;t:•anrlo

cu empenho que as emendas
fossem publicadas cor)junctarnente, V. Ex.
lembrou o alvitre, que promptamente accoitei, de resc-rvnl-as par·a serem apresentadas
na.

:~a

di::.cassü.o ..

Esta é a vel\ladc, acerca do que occorrcu
hontem.
Nü.o havendo mais reclamações, dá-se a
acta por approvarla.
Levanta-se a sessiio its 3 hor:1s e 40 miComparecem <lurnnte a sessü.o os Srs.
nutos da tarde.
R:mlino Horn, .Jns\.0 Chct·rnont, Nogueir:t
P<ti'<Jnê!gllil, Almino AffonS•J, Gonçalves Ferrerra, Rusa e Srlm, Vir·gilio Damasro, Lopes
Trovão e Feliciano Penna (!J).
Deixam de comparecer, com causa partici61 11 SESSÃO E~I 28 DE JULHO DE 1897
pada, os Sr.,. Gomes de CastJ·o, Pedro Velho,
Coelho e Campos, Leandro Maciel, Por·ciun·
Presidencia dos S1·s. Ma110el Victorino a Ma- cul:1, Q. Bocayuva e Aquilino do Amaral, e,
noel de Queira: ( Vice-Prcsidcnle)
sem ella,os Srs. Manuel Barata, Ruy Barbosa
e Domingos Vicente (10).
Ao meio·dia, abre-se :J. sessfio, estando presentes os Srs. Senadores ~Ianocl de Queiroz,
O §c·. li' §ecre~::u·ão tlú. conta tlo
J. Catunda, Josó Bernal'do. Joaquim Sar- seguinte
mento, Francisco Machado, Benedicto Leite,
Pires Ferreira, Cruz, João Cordeil·o, Alvaro
EXPEDIENTE
Machado, Abdon Mil:mez, Almeida Barreto,
Joaquim Pernambuco, B. de i\Iendouç 1 Sobrinho, Rego Me!lo, Leit~ e Oit,icica, Rosa Offi0io <lo I' Secret:Ll'io da Camam dos DepuJunior, Severino Vioim, Hem·i~ ue Coutinlw, tados,
de hontcm, communican 10 que, em
Eugcmo Amorim, Thomaz Deltino, E. W:1n· w'são do dia anterior, nquella CHmara, sei·
deríkolk, Gonçalves Chaves, Fernando Lobo, ente de haver o Senado unnuido au seu conPaula Souza, Moraes Barros, Caiado, Leo- vite pnr·a a nomeação de uma Cornmissüo
poldo de Bulhões, Joaquim de Souza, ,\. Aze- Mixt:1 que :;e irJCumba de propor· as medidas
redo, Generoso Ponce, Alberto Gonçalws, <iepenrlentes do Congres;o Nacional a fim rle
Vicente Machado, Esteves Junior, Gust:wo autoriz:tr o Governo a. auxilrar 11 lavoura do
Richard, Pinheiro Machatlo, Julio Frota o cal't\, nomeou para a mesma Commissão os
Ramiro Barcel!os (38).
Srs. Deput:1dos Ildefonso Alvim, Rodolpho
E' lida e posta em discussiio a acta dn ses- i\Iirawh o Barros Franco Junior,
alio anterior.
O Sr. Presidente- O Senado'. fica
O §u•. ;;.~ OII':J>Cfoil E[l.r1•o:;; -Pedi a inteirado.
palavra, Sr. Prc:;itlente, uuicamonto lllll'a Nomeio p~tra a Commissiio :>. que alludc o
Jazer urn!t !Jequcmt rec&ilicuçiio, uilo soLre a ollloio do :,ir·. I" Secretario da Camara dos
uct11, mas sobro urna puhllcar.•iio do Jotnal do Deput:1<!o,, os SI'S. Scn:~úoro.> Moraes Barro.;,
Commetcio, quando na Gazdilha dá a nvticia Pires Ferreira c l'cliciuno Ponnn,
dns occul'!'entJias úa ses,iio do hontem.
Diz o Jomctt quo eu oll'ercci crner:ths ao
projecto que estava orn discusoiio o V. Ex.
<a §~·. ~n t.ilec~·ett:arii{} declara que
nilo quiz accei tal-:1s.
nfto ha pnrcrceres.
Corno V. Ex. s:the, melhor• ainda do que
cu, isto uilo ti rigorosamente exacto: o!IeO f;;r. ~- de n~cn~]oucr.~a §o·
reei omont.ln.s ::o art. l" e t:~nrbenl~to u.rt. ;.l", lbrh1.n~a~ pediu a. p:Llavra, par•.t solisnbendo que su cs&av:1 em tlJ\CUSS:tO o art. I"; crtar do Sr·. Prosidonto, o J\wor tio in·
cnwwli que, wio ol1stante bto, podiam ~Cl' ter vir 1om stw. autt~ri<.l:tde pern.nte u. rcpub!Jc:ulus o.s omenúas rdutt vas ao art. ;.l", I ~pucLr v:> .. Cumr>r.i,:,:iu,n:,o o:tlK• si ó a .'lo Lu:;it~la.·
c V. Ex. mo observou que era Ullllspcn~:tVcl ~·:"tt> u ,lust.i•;:t o:r 11 tio :o\a;rdo PuiJlk:t :11im do
a SCp:1!'aÇÚO; qUOllCCOital'iJJ, lt Crl\Olltht l'C]aliva que, estudando Ulll pruj•!ctO (jllü CXioto a!Ji,
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relat.i voá n;sistencin. n n.lienados, interponhn. Niio venl1o propriamente terçar armas com
dentt•o do mni:1 breve tempJ possi;·ol o o i!Jnstro rol:ttor do parecer em tliscussü.o;
se:·ia gran<lo temeridade tlo minha porto preseu parer:er sobre o mesmo projecto.
Tratn.-se, diz o orador, do um assumpto tende•!' tanto, por•que S. Ex., além da automuito importn.ntc, como o Senado pótle IJem ridnrle dfl bacharel que tem como eu, reune
ver, recorrendo ao rr.Jatorio do Sr. lllin istro ainda 11 gt•ande autoridade de jurisconsulto
do Inter·ior, ontle se acha publicn.da unw. men- notavel...
sag-em de S. Ex. o Sr. Presidente da Ue- 0 Sa. GONÇALVES CUAVES-71[uito obrigado.
publica, dirigidn. ao Con:;:resso na. se~são pas· Mas não 6 to.nto assim.
sadn, sobre este nssumpto.
0 Sa. B. DE MENDONÇA Sonm:mo ... e pótle,
N:t actualidade, estando o Senado pouco
muito
melhor do que qualquer outr·o, disoccupado, não havendo propriament~ 11:1.
m•dem do dia trabalhos iniportnntes, com os cUTir estes assurnpl;o;.
quacs elle tenha de se occupar, é muito con- Entretanto, peçu venia a S. Ex. para fazer
veniente e ate mesmo necessn.rio que a Com- algnmas pomleruçües no sentido tio rnostr·ar
missão interponha seu parecer sobre este qur' nilo encontro tla sua parto a menor
mzii.o pam com tanto artlor defender este
mesmo projecto.
Como o Senado sabe, as leis reltt- pro,iecto.
tivas i o.ssistencia a alienados são muitO 0 S!t. GoNÇALVES CHAVES-Não ha ardor; é
dilferentes ; com o.s leis que existem os po- o muu temperamento.
deres publicas se acham <lo cer•to mo·lo em0 StL B. DE MENDONÇ,\ SonmNIIO - Sou
baraçados, sem poderem desempenhar os seus rlaqueJleg
que pensam, Sr. Pre.;idente, que o
deveres, nem prestar aquel!a nrotecçilo que Govorno Fer\erul
tlcve intervir o menos pos·
mel'ece a classe dos alienados. •
sivc!
nos
Estados,
porquo toda e qualquer
F'eito este pedido, aproveita :1 opportuni- intervenção do Governo
!?ederal n~sse sendnde de achar-se ll'l. tt•tbuna. e faz algumas tido
não
tem
outro
fim
si
não
obser•vaçües em resposta no discm•so profe- salia:s nos mesmos Estados. provocar roprerido na sessão anterior pelo nobre represen- O projecto em discussão nr1o tem outro intante do Districto Fo leral, o Sr. Lopes tuito
mrtis do que forçar os Estados a oppo·
Trovão.
rem-se por todos os meios a que o Governo
Ferleral levo a elfeito semelhante intervenO §r. Preo;;5clente- O projecto n ção.
que se referiu o nnbt•e Senador acha-se na
Commiss:io de Sande Publica. Elia ouviu ns O SR. GoNÇALVES CrrAvEs- v. Ex. nlío
ob;et·vnç,õos que S. Ex. fer., e naturalmente cou!'unda os Estacl.o; com o Governo.
se apressa ri em dar o parecer que S. Ex.
0 Sa. B. DE MENDONÇA SOBRINHO-Quando
pediu.
fallo do~ E;tados tenho ern vista propria·
mente o governador porque vejo nelle a pri·
meim autoridade do Estado.
ORDEM DO DL\
Consultando os diiferonte arti"OS da Con·
slitnição Federal sobro a materi~ e conJ'ronINFr:tACÇÃ.O DO ART. 61 DA Ll!:l N. 35, DE 26 tam!o uns com os outros, chego q uasi o. ar:..
DE JANEIRO DE 1892
tlt•mrH' no Senado qno niio reconheço no Con·
gt'•Jss~ n. compotcnli:t r!o qucr·m· impor uma
Continua em 2• discussão, coin o p:~recer p~llttl al:ulo nos g-ovcrn.atlores dos Estados q no
da Commissão de Justiça e Legislação e com nao mandaram lo.zer tmrnedHitttlllente n eloi·
a emcmh1 dn Sr. Severino Vieira. o 111't. Jo do çilo, após a vng,t, como tlispõo torurinltutoo § 3' do art. 17 da mcsn1a Constiprojecto do Senado n. 68, de 18ll5, determi- mente
tuiçiio,
nando o que constitue infmcçiio do art. 61 da
loi n. 35, de 26 do janeiro ue 1802, por parte E' v~rtlntlo que n Constituiç,fio Ferloml
rletor·nunn. quo, logo que, pot• qrmlqner· modos governa<lores ou presidentes dos Estados. tivo,
se riu nmt\ vng-:1 uo Congt•csso [lerler·al,
sobre eleiçiies para pr·eenchirnento de vt1gas o govcl'natlot'
tlo E;tado tlove immcuinta<le Senadores e Deputados.
monto nranclttl' pl'ocutlct• iL eleição.
Entendo, poróm, que esta ar ti n·o não devo
o SI·. n. de ~lencUoua~.'a Soh•·i- ser• estudado isolndamonto, mas "tio nccorodo
Jlllo-Sr. Presidente, preteud.ta tomar hon- com o ar~. 7" § :3" 1ln Conslituiçilo, f]ll<l diz
tom a palavra no presento delmto, mn.s, ~ue ns lo1s o son tmwr1s J'eder•no,.; rlovom sot•
achando-mo occnpnrlo em ~ervir,,os do meu oxccutadn~ uos g;tndns por au tm•itlndes liJ·
JJ;sl;rttlo, t.ive neeossitlatle tlú rr•til'll!'-me auto~ domo,;, a lltenos quo o Gover·no do Estado ni\o
do terminatla a sossiio, aguartlanilo·rno pura :tJ.llllUl com o Govomo Federal sor e!IJ o oxoccupar hojo a tribun:t.
cctltot• tlo~sas lois o sou tonças.
·
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Vou ler o artigo.
Sr. presidente, parece que n:t CoastitniI<ettoral ha unm COI'ta ambiguidade. Ao
0 SR. GONÇALVES CHAVES -E' expresso.
mesmo tempo qne o lcgislatlor cotbtituinte
O SR. B. DE MENDONÇA SORRINIIO- Eis
determinn. quo as leis o sentenças fcdcmcs
Sr Presidente, o artigo ela Constituição
aqui,
só devem ser executadas nos Estntlos por
dos
Estados
Unidos da Ame rica do Norte :
nutot•irludes ftJtloraes, pPescrovo, entretanto,
que o. eleição l'ederal soja tiJita pelos govoruurlores dos Est>tdos.
SccçCCo IV
Nilo hn. t.luvi•la quo pnrcco hn.v,;r uma am\Jiguiuade, e, desde quo assim é, entendo ~uo,
.
ombm·n. exist:L disposiçiio eonstitucionaltwsto « I: O te~l!.0 ,_ o Jogar e a mnnen•a de prosentido, n~o se devo ct•ear uma penalidade cede! as ele~ç~es d.~~ Sen,adores e dos roprepnr~t obrigar os governadores uo cnrnpri- sentan~.s .8 r ?. 1 ' .,ulaaos "em • cada, Estado
mentodoõsa tlisposiçii.o.
pelale.,.tsl,Ltur<~, m~s o Con..,res,o pocle por
Disso-se outro dia. !Je>ttt Casa que ltavin. nn- uma. le! alteturar O> reg~ lamentos o~ fazer
t.\vel ditl'orençtt ütltt·o a. nossa. Constituic;iio noyos, excop n.ndo,entretanto,o quedtz resFedet•nl eu. tlos Estados Unido> tia Amot·ic.t P 61~ 0 ao logar onde os Seua.dores devem ser
do Not·to
elettos.»
E' esta, Sr. Presidente, a disposição da
•
O SR. GoNÇALVE> CHAVJ~s- Notn.vel diiTe· Constituiçiio norte-americana.
Per•gunto ao nobre Senadot• por Minas
rença, não. Eu, no müuos, não disse; ~ó si
foi o nobre senador por S. Paulo.
Geraes: Ri nos Estados Unidos dtt Amarica do
O Sa. MORAES BARROS -Podemos ndmittir Norte o Govet•no Federal póde intervir nas
que lm uma notavel diü"eronça.
eleições estadoaes, refor•mando os regulaO SR. B. DE MENDONÇtL SoHruxno- Parece lamentos, ou fazendo novos, qual a razão por
que ou o nobre sermtlnr pot• Minas Ger;1es ou que em sua legislação não existe urna penao nobre senador por s. Paulo declarou IJne !idade pilrn. obJ•igar aos govern:tdores dos
entre a nossn. Constitniçilu 0 a norte-amo .. Estados a cumprirem as determinações de~ses
ri c 11m ha vi:~. uma nota vol di treronçrL sobt•c regulamentos '!
a olciç'ío dos membros do Congre.>so Federal.
O SR. GoNÇALVE:l CHAVES- Não sabe?
Ú Sa. MORAES BARI\O.l- Ha, poi~ não.
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO- Pa0 SR. B. DE Mt~:-;ooNçA Sommmo- Diz rece-me que nenhuma. lei existo nos Estados
S. Ex que pela noss;t Cousti luiçio o servir:n Unirlos norte-americanos impondo penalieleitoral é 11111 sct•viço l'ederal, omqnanto que dadas aos governadores dos Estados por
pola Constitnir;:1o norto-umericatm é inteira- não haverem designado a eleição p1ra a época
monte estadoal.
fixada nos mesmos regulamentos.
Sr. prusident•}, pareceu-mo iL primeira Não consultei, Sr. Presidente, é certo,
vista, qne, tonrlo a uosstt C•>IIStilniçüo sírio nem compulsei, porque era um trabalho fa·
calcada nos moldes da Conslituir:ito not·to- tigante, toda a legislnção norte-americana.
americana, sendo quasi que umtl cópin dell:t, M11S creio que, desde que o Governo Fedevitt contei' a mesnm dlSJ>osiçiio fJlln contem dera! nos Estados Unidos do. Americ11 do Norte,
a dos Estados Unidos dtt Auwr·icrL do Nortn; só incidcntemente póde intervir alli ni\s aleie achando de corto modo uma úiV<lt'~·encia ções fedemes, me parece que niio existe lei
pt·orunda entro nma o outra, no modo do on- ulguma impondo penalidade para a falta tle
teuder tio nobre soundoL' por• s. Paulo, cumprimento dos regulamentos relativos ó.s
tratei de ex,,mitmt• a Constitui~il'> nol'le- eleições nos Estados.
americana·
0 SR. GoNÇALVES C!IAVES-Quando não ha,jo.
Ftt?.enrlo c• ate exame, vi !Ii que, embora a applicação de pena material, ha o juizo polieleição dos membros doCong-ressotlo3 g,tr\düi tico, que nós não temos.
Unidos dtt Amol'imL do Nol'te sojrL ostadoal,
comtndo o Govm·no Forlcml não deixa r.lu tet• 0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINIIO-St•. Presidente, além de combater o pr~<jecto em disintervenção na mesma eleição.
cussão, porque nilo encontro para elle assento
0 SR. GONÇALVES CHAVI~i:- Apoiado. Foi algum na nossa Constituiçiio, eu o combato
justamente o que eu disse.
aindl.L, porque entendo qne os governadores
0 Slt. B. DE MENDO :oiÇA SODU!NI!O - Von dos t>:stados estão sujeitos nos seus tribunaes
ler o artigo t.ltL Cnnstitniç·lo nnl'to amct•icutJa. especiae~. dotet•mi nados polns Constituições
prl.l'rt quo o Sonntlo voj:t qtto, emttot•n. o ser· llos di vm·sos E:; ta dos.
Desde que os governadores dos Estados esviço uleitot•:Jl dos I'npro,ont:tnlL'S t:Jrlor· tP.S
daqnolla g"l'll.ndo mpuiJlic;r soja. um sr:rviço tüo snjci r.os a esses tri lmnaes privativos,
oslndonl,oomludu u Uovut•uo l•'eliOI.'al nu111 Jl"r cnLonilo que olles não porlom sot• chamados
isso doixtl de intervir uns roi'oridns oloiçúos. absolutamente ó. responsabilidade pet•unte os
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qu~J a n,ntoricludo competente pa1•a proce.,sal-o?
O Sn. Goxç.I.LYES Cnw11s-V. Ex. dá inO S!t. GoxçAr,vrcs CIIAVJ's- E' um crime
poli! ico o a ttntorirlado competente ó a autotcir"- indnpcntlencia nos Jflstados?
O S!t. B. DE l\lgxno::;eo~. Sollr:JNrro-Nilo, ridade ll::lcml.
mas cntcn·'o que ;ó rleve.lct• lng-at• :1. itllel'· O S1:. B. ng ?ITI~:-!DONÇA SomuNno - Mas
Yon~iio du Govel'llO da Un iiio JJIJS c:tsos cspo· qml ú essa n.utorirlade fetlcm.l ?
ci1lca· 1os na Constitui<;iio Fcdet·al.
O Sn. GoxçAr.Ygs CrrAVI•'s- V. Ex. sabe
V. Ex. s:.d.lc quanto o CongJ•csso se oppoz ú. rruo u:r. organizar;iio tliL jusciça. federal ha uma
regnlamon taçitu do art. G· tl:~ Constitui<;iio competencia oJ•ig·inaria que comprehenclo os
Fedf'ml na 'c":i.o d.o anno pnss:<rlo.
easos r[ue V. Ex. enumerou.
0!':1, si o Cong'l'C1SO oppoz-sc tiio lill'tcmcnte
O Sn. B. lll·: lvl":\'DONÇ,\ SOIIRlNrro-Sr,"
:'t J'ogulo.ment:t0fiO dc8se artigo, como u que
llo,ie vnmos v"1.ar 11111:t lei unl:oriz:mtlo o oo- Prcsidcnto, r•ospcito muito a opini:to do nobre
S<·lm:loJ', mas, si r[uizer· ostaltel<'cer um sivcJ·no a iuteJ•vit' IIOô Esr:ulos'!
Parece que:~ In<SIIJ3. J'uziio qnu havia. na.- mile entre~~ acr.ual Constituição do. H.epuquella occnsi:io deve exbtir hoje, pl·incip:Ll- publica e a antiga do lmperio, vejo que n,
mento nu. quesr.ii.o vort~nte, pttm n Go1·e·l'JlO competencia para. estes crimes, si tnes llouFe1leralniio intervir n;):; JJCgocios :los K;- vcssom, devi:t caber ao Supramo Tribunal e
não i justir;:~ secciona! dos Estar1os.
tados ...
O Sn. GoNçAT,YE> CnA VI" - Poço a pa- O SI:. GoNçALvEs CrrAV!ls-Porque?
ln.vm.
0 Sn. B. DE MllNDONQA SORRINIIO-Porque
O Sr... B. m; i\fRNDO:\'Q.\ Snnr..mrro- ... no tro.t11-so de um11 autorJrlude 1le ordem elevada
sentido, como muito b"rn rli:;su o nobre So· dn co.lcgori:t super•ior·- ele um governarlor
nn.dor por S. Paulo, de Ul'J':tnc~tr do suas ra- de g,r,ado- que niio deve sm• processada por
d(·iras govcrn:;.t!ores de~ EstadtJS por não lo:·en1 uma :mtorid:ttlo interior.
fielmente cumpl'ido um:t lei J(,dm·n!.
n Sn. Go:-.;ço~.Lvt~s Cn.wEs-Mas eu arguDomais, Sr. Presiocnto, emendo que pi'I.J'n. mentei com~~ Conotitui~iio.
os c:tsos do attrJntudos contra:~· Con:;tituiç,io e
as leis fedom.es. cnconl!':tJIJ·Se no Co tip:o Cl'i· O i'n. B. m,; 1\oh:NooNç.l. SonmNno-8 eujú.
min:tl di~posições iutcir,unento pe;•tinent.es llH15tl'd que :1 Const.ituir;ii.o niio reconhece
est<t comrJetencia quo V. E:c quer ver•.
ao :tssumpto.
Pois, si 11Lt::: enconLrnmo.j e111 no:-:so Cl:digo
O St:. Go:\'CJAT,vEs Ct!AVES - Niio quero
CJ·irnitml dbpo:;kücs r<>!at.iv:ts :w :t>~umpto, interromper a V. Ex. ; j:i. podi a palap:rrqne havemos do vr.t:lr Illlm lei e.'ó]Jt~cinl VJ'i_t.
e~ita.bolecendo pcnalirlade cOJll.ra. os g'OVCJ'Ila.. o Slt. n. Dll Mll:\'llO:\'Ç.I. SOB!UNIIO-Sr.Prerlorcs por n:lo tel'élll lixado uma l:pocu. certa, H!Ilcnw,
ao pa:;so que mo npponho ao art. I•
emb"m deturminad:~ na lei u!cituJ·aJ, lHll':t n. do pJ·o,iceto, püt'rJUO penso que niío tem o
eleir;iio Jode!•u.l 'I
Cong-rc~so F'etleral competenc1a. para votar• lei
P<tr<·ce-me que S. Ex. n:ío teJtl a menor Jc rospousa.bilidado dos governadores dos Esraz:'io quando dcf'endc, ~orno di>.,C lia pouco, l.:tr1os. não f~tço a minime~ opposi\<i'io ao art 2",

. tt•ihnnaos :la União, por niLo

cumpl'i~·cm

leis

fe:lemc;;.

com todo o ardor o projecto cm discussiio.
Exn.minando ainllõ"t mais a Const:itniçii.o
Fedcr[ll, n:t socçi'Lo Do i'ode1' !lttlicirli'io, vi
lú que o Snlli'OttlO Trilnuml F<·rlr·r:LI t! eo:npct.ente s<'nuont.cJ par::. ]lt'. 11101"<•:· Jll'OCC:I.<r.l
cuntl'it cm·tos o dotermi!m•llJ:-l

lilllt~ciuu;u·iiJ.:-:

cont:·a o Prf•si<lent.o da ltrqJtJl,Jie:t "'" c"iJIIPS

cO!JHnnm::, e1111!1'a o.-; l\liui~LJ'C1,:; eh 1~:--t.adu uo:-;

ca><'S 1\o :trt.
JJl:üiCO::l llOti

;,:z o eoulra

us .'.linist:·o.> Iii [Jiu·

Cl'illH':-1 Cf 1 lllnHUJ~ O lll),..; di~ J'O:i"'

JIOilS:J.iJilid:ulo- :n:ts uií.o cont~·a n., gul'<:rn:t·
t!OJ'I)S dos E~t:u.los, t!c quem nao "' tmr.n mt
l'L' ll•l'id:t SCt'QLlO.

O Stt.

Gox~<.\t.n:s

ot·iginal'in..
O Sn. B.
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presi:lcntes niio ucterminemimmediatumcnto
úpoc:t da elei•:iio p[lra preenchimento do
um c:trgo elecJ.ivo feuer<LI, essa attribuiç:ilo
tlov:t passar uu clGvtt caber ao juiz sccciunal.
Fall:tndo nutJ•o di:~ sobro côto projecto, o
!tOili':!Üu Senador pe:l11 IÜO GJ'V.JIIIC do Sul, O
:-: t'. l~:HJI i :·o !l;r !''"'!los, tlt•cl~tJ'uu -so justnmen te
eont,1•ar:o a esse arUgo, acccdta.urlo, porôm. o
a~·r..l ", rpw marctt p:tra os govemadures uma
Jlcn:tli•lade.
Eu, ao inverso :lo S. Ex., OJlponho-mo no
tll'C, 1~·, e ae(•oito o ;2'
O :,;1:.. Ou;-.;r,<.\J.VJ·:s Cu.\ vt·:s-Noto que V.Ex.
e.~l;'l, ~;('!lllH'e l.'IH Uivct·gnueia. com o seu
:~
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que mawh quo quando o; governn.dures ou
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porque não reconheço no Congresso Na.cional
competencia para votar ess11 disposição em
rela~•ão aos governadores dos Estados, por
isso que t.1•ata-se ria execução de uma lei
fetleral, que, cabendo em reg1•a aos l'unccionarios federaes, só a elles cabe por
excepção.
0 SR. MORAl\S BAilROS- De pleno accordo.
0 SR. B. Dll MENDO:-IÇA SoD!WI'IIO - Sr.
· Presidente, a questão de ~ue ,e trata ó importantissim:l; não é tão simples nem tão
pouco séria e gmvo cou1o t:J.l I'CZ pareça a
muitos.
Eu creio ~ue si o projecto passar, corno cst.i,
o que se estahelecm·á é a intcrven~•fto do Governo Federal na virla dos Estados ; o rJlle se
fará é crear perigos e levantar attritos, e
atMitos graves, entre o Presidente da Repu. blica e os governado1·es dos Esta•1os, luta que
devemos evitar, em bem geral rio paiz.
Assim, Sr. Preoidentc, limit<wtlo-me a
estas ligeiras e toscas con:;iderações, subi ;i
tribuna mais p11ra chamar a attenç•ão rlo
Senado, sobre este proje~to do que para
combatei-o, por· isso que reconheço que a
minha argurnentaçiio não pótlc valer mais
do que a que foi :tpt•esentada contr:> o pro·
jecto pelo digno Souurlor por· S. P;wlo, não
podo merecer a mesma fé nem ter a mcsmn
autoridade.
Aguardo com satisfação a palavra r1o honrado Senador por Minas, que acaba de prornetter vir á tribuna parn expew.ler de novo
outras considerações e combater meus argumentos, o r1ar-rne-llei por vencido si ficai'
convencido do contrario.
Tenho concluído. ( Jlluüo bem ; muito bem.)
(O Sr. Presidente deixa a cadeira da Prcsidencia que passa a sei' occupada pelo S1·. V icePresidente.)

O S1•. Gonmtlves Ch:~ves; diz
lJUe o honrado ~en·;1dor por Ala:;?as, tomando
a palavra para 1m pug-nar o proJecto, m!Jentou a importancia da mataria, e para ella
chamou a attenção do Senarlo, do.udu procedencia aos argumentos rlo nobre Sen:>tlor por
S. Panlo, e uegandu-a ao parecer tla Com
missão.
Os argumentos. por S. Ex. prorluzitlos, foram os mesmos jit :tproscntados pe!os orarlores quo so teem oppo,;to ao proJecto. o
nrgu~euto. que serc!àro á div~rgoncia entro
a Constitui~ão dos Estados·Urll!los d:t Arnorira do Norte o a nos~a. não colhe para os
Jlns, ~uc tovo em vist:t o uobJ•o Sen:trlor pol:ts
Aia~üas.

0 !'e"'imen eloitor:tl llfiO e ltollli\i(rnoo !lOS
l!:stado~-Unidos ; foi assumpto muito discutillo; e venceram ns razuos llo orllom histosonndu V. H

rica, ~no aconselharam o respeito aos costumes e tradicç:ões das diversns colonias, que
forma mm a federação. O Congresso rleixou
liberdade para. org-anizarem as 'l.ntigas co·
lonias a sua lei eleitoral de accorclo com os
seus costumes, tradicções e leis.
Entre nós não se d.eu essa divergencia ;
seria um Jactor, que poderia ter conse·
quencias rnils, o foi arredarlo pelo legislado!'
constituinte que estabeleceu a unidade do
regímen, vinculo poderoso para manter a
nacion:1lidado.
O nobre Senador pelas Alagôas, lenclo um·
trecho da Constitnição Americana, foi o pro·
prio a demonstrar que sendo a eleição nos
Estados· Unidos materi<L estadual, dã.-se lã. a
acção do Governo Federal.
O orador explica essa intervenção em face
tio principio de que a federação é o conjuncto
dos llstarlos, como o Estado é o conjuncto rlos
municípios, constituindo o todo,que se eharna
Nação. Tal é a razão por que não póde deixar
de h:1vm• pontos de contacto entre os orgiios
de uma esphera. e os orgãos de outra espllera.
Na propria Arnerica do Norte, invocada
como modelo do regimem Jederativo, vê-se a
intervenção do poder f,,deral nos neg-ocias
eleitoraes dos Estados, quando a1fectarn a
!arma republicana federativa procedimento
tambem permittido pela Constituição de 24
de leverciro em um dos numeres do ·seu
a1·t. G". E' manrl'esto que não se póde considerar estadual esta materia e ainda menos
considerar como exorbitante das facultlades
do Congresso.
O nobre Senador, que precedeu o orador
n:t tribuna, citou um dos artigos da Consti·
tuiçii.o determinando que as leis 1\lderaesseja.rn
executadas por autoridarles ferleraes, salvo o
ptacet dos governos est:tduaes. Este argumento tem mais amplitude e procede melhor
do que o argumento elo honrado Senador por
S. Pttulo, que He apoiou no art. tiO, n. 2,
relativo ao Poder Judiciaria.
Evidentemente, diz o orador, esse argu·
mente tem mah; applica.bilidade ao facto ;
mas a Constituiçiio, no art. 17 § 3", confia
aos governadores dos Estar! os a eleição para
preenchimento das vagas que se derem em
qualquer dos ramos do Congresso, de modo
que nüo pólio h:t vet• discussilo neste parti·
cular.
No entender• do omdor, o projecto niio é
r:1ais do que :1 sancção dessa disposição c~n
stitucional, já traduzida na lei orgamca
do 18V2.
Quantia niio houvesse outro texto con,:;tiJ;ncional para con!lrmnr• scmclh:mto tloutrl·
llil, o:;t:\l'itt r'i111 illllll:lllOiltO llUS JilcuJt!Jl'iOS dO
Cullgrcsso, que pótlo dcemlar todas as leis n~·
cessu.rius par11 completa cxecw.:üo da Constt·
tuiç:ilo. Consog·tiintomou to ,Jiilld:tl} uc lil.l tr1sse o
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art. 78, que considera como subsistente todo tuintc. nlio pódo alterar a Constituiçlio; mas
e qualquer principio garantidor dos direitos todas as outrus materias criminaes ou civis
resultantes da mesma con~t.ituiQii.o,o Con- que pertencem :1 esplwm do Poder Judiciaria
gresso encontrarin.a.utorização para tratar da ~'edeml siio rlist.ribuidas perante os trillunaes
mater•in. no dispositivo n. 34 do art. 34.
inferiores e elellas toma conhecimento o triPondcrou hontem o orador que seria ab- bun(\1 superior•, por meio do uma provocaçlio.
surrlo que o legislarlor constituinte. determi- o orador analysa t1etidamento o al't.. 59 da
nando se fizesse :\ eleição immediatamente Constituição e, referindo-se de novo á compe·
depois de conhecida a. vag-a, deixasse ioto ao tcncia originaria, diz que esta tem casos dearbítrio dos governadores.
terminados; fóra desses casos a ncção dos
Esta matet•ia é federal; o Congresso t~m o membros infcrior·es do Podet• .Judiciaria ti
direito de legislar sobreella e, pol'tnnto, quaos- ampla. A constitukão, croando os tribuna0s
quer disposições, ou .ele ordPrn puramente criminaes, não eonccdeu pt•ivilegio algum aos
administrntiva, ou ele ordem penal, ostiio Govcrnndoros dos Estados assim corno deUo
comprehcntlidas nas faculdades oreliHarias do não gozam os proprios Senadores da RepuCongresso. A' vista disto. nüo se acham ei- bliea, que apenas teem irnmunirlarles par lavados de inconstitucionalidade os pontos do montares.
projecto referentes :1 punição dos gover·
nadares.
Respondendo a um apa1·te do Sr. Bernardo
A esse proposito, entra 0 orador em l:lrgas de Mendonça Sobr·inho, o orador r.~fere-se ao
conriderações, admimndo-se como se po>sa filcto de um dns Governadores do Estado de
defender a doutrin:•. de que faUcce cornpetr·n· Alaguuo lol' ue.,;ubodecido as ordens do Secia ao legislador federal para conhecer do nado cm materi:\ eleitoral. O exemplo póde
infracções das leis l'ed~raes, constituindo ser imitado e não haveria remedia legal para
crimes politicas, praticados pelos goverua- 0 cn~o ·
dores. Isto seria con,iderttr o governador• r1e O projecto niio é da lavra do oro.rlor; existe
um Estado chefe de umn. nação, e não na legislação uma lacuna a esse respeito e
membro, que é, d11 communhlio bra~ileira. cumpro regulamentar o preceito constituNão ha, diz o orador. perigo de int.crvenção, cion:tl. Como, porém, a materia é imporella é illegitima quando f8re direitr s o re- tante e exige a attenção do Senado, convém
galias estadoaes ; mas trat;.ndo-se de inte- requerer o adiamento du discu;são. Explicarit
resses e relações 1erlerae~ deve prevalecer o aos seus collegas os fundamentos desse aipoder• da Unilio, do contrat·io desapparece o vitro,
nexo, pn~sandooregimentederai.ivo a simples O orndor desconhecia a existencia de um
abstra.cçao .: chegar:-se·ha ao :·cst:I.~ar.lo ,,',!.o~ projecto votado pelo Senado cm 1893, pois
Estad9s Untd,os dw ant~ a pr11netra or.,a nesse tempo não tinha assento na Casa, prom~ltç•ao dos Jt,stud.os confe~erado;,
. ". jecto, remettido á Camar•a elos Deputaclos,que
~Ente?rle o, honrado Sen.tdo~ pe~ns Al.louas c?nsign_n. disposir;ões identicas. ao do ora em
nao ser o Supremo Trtlrun.tl o .ompetc!lte r!Jscmsao. A dtlferença consisto apenas no
Jlara -proc••ssur o; governud~res e, u~na vez lacto d'quelle projecto. em vez do commotter
qu~ nua ~clm tal C<>llll~Ctenct,~ no mat.s gru-~ uo juizo seccionai' dos Estados e ao chefe do
du.<do .~rrbunn.do reqeral, ..ne?aa n_le,ma.cur~~ Poder Executivo Municipal a expedição ele
Jl,et~ncr~ a qualquer out1a autorHlade JUrh oruem para procerlet··se a eleição, conceder
Cla!'la teder~l.
e>sa f'aculdarlo a cada uma das Camaras onde
S. Ex., drz o orarlor, labpra em equtvoco, se verificar a eleição.
compu.ranrlo o Sttpremo Tr•Jbunal Federal ao
,
antigo Supremo Tribunal de Justiça do im- . O orador conclue, reque~entlo a 1\Jesn .se
perio, Si ha uma novidade no actual regímen, rltgne cons~ltar o_ Senado s1 eonsent~ no adw.continli.u. o orador, é o. constituiçii.o elo Puder mento da thscussu.o, para q,ue o Jll'~Jecto acJudiciario Ferloral o sobre esse ponto cntru tunl volte a_o estudo da commr~su.o rcspeem considerações.
ctrva.e estam~er·ponha novo parecer, tendo
Distingue o legislador constituinte a com- em Vtsta o pro.1ecte do 1893, actunlmente na
petencia do Potler Judiciaria em com potencia Co.mnra dos Deputados.
originaria privativa do tribun11l superior,
E' lido, n.poiu.rlo, posto em discussão e sem
e em compotencia cornmum confiada aos debato 1\pprovat!o o seguinte
membros desse poder, resolvendo sobre ma·
terias, a respeito das quacs só se determina a
REQUgRl)IBN'l'O
compotencia do Supremo Tribunn.l por meio
de recurso ou appc!lação. Peln. Con>tituiçiio
Requeiro quo o pr·njedo volt.e ú, Commis·
ao poilor l'mloral l'oi confiado o con heclmento
origmurio, exclusivo e peculiar de cortas mu- siio que o osturlou, para sobru o mes1110 em i lterius. Nosso particular, o legJSiudor consti· ti r uovu parecer, tomlo em vbta o projecto
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a.pprovado pelo Senado e remettido á Gamara· viduulmente n~t.oriz_a~ã.o para fond~rem um
dos Deputallos cm :20 de julho 11e 1893.
banco, com prJVllegJOS cx•raor1lmal'!OS.
Sala das Sessões, em 28 do julho de 1807.- Sala das Sessões, .~8 r!e julho de 1897.-Mo·
Gonçalves Chaves.

1·aes Bm·1·os .-Paulct Sou: a.

Fica adiada a rliscussilo do projecto, que é
devolvido a Commissiio de Legi!l:lÇilO e JUS• BUSTO EM BRONZE DO FALLECIDO ALMIRANTE
tiçl,
JOAQUIM MARQUES LISBOA
Entra Pm 2" discussã.o, com o parecer da
FUNDAÇÃO DE UM BANCO Dc~NOMJNADO « BANCO Com
missão de Finanças, o ort. I odo projecto
AUXILIAR DOS SERVlDOHES DA NAÇÃO»
do Senado, n. 3, de 1897, dispondo quo o Po·
dor Executivo con tractará com algum ar·
Entra em 2·' discussii.o, com o parece!' da tista. nacionnl a execução do busto ern bronze
Cornmissão de Finanças. o nrt. I'' da pl'ópo· do fallecido Almirant~ Joaquim Marques
siçiio da Ca.rnara dos Deputados, n. 79, de Lisboa.
189(), concedendo aos funccional'ios publico•
José Ma!'cos lnglez de Souza e Samuel José Ninguem pedindo a palavra, encet•ra-se a
Pereira das Neves autorizaçiio para funda- rliscussão.
rem nesta Capital um banco denominado Seguem-se em discussão, que se encerra
<.:Banco Auxiliar dos Servirlores da Nação». sem debn.te, os arts. 2" e 3".
JSinguem ~edindo a palavra, encerra-se a, Procede-se ú. votação.
discussilo.
São successivamente approvados os artigos
Seguem-se em di~cussão, que se encerra I', 2" e 3".
sem debate, os arts. 2", 3" o 4".
E' o projecto adoptado para passar a 3• clis·
Segue-se em discussão o art. 5".
cussão.
E' lida, apoiada e posta :conjunctamentc
em discu>são a segnintc
INCLUSÃO NO QUADRO DE PHARMACEUTICOS DA
ARMADA, DO PIIARMACEUTICO CONTRACTADO
Emewla
ANTONIO CANDJDO DA SILVA PBIENTEL
Ao at•t. 5° accr.:sccnte-se: •.. c os func·
I~ntra om discussfi.o o art. Iodo projecto do
cionarios publicas.
Senado. n. lO, de 1897, autorizando o Pcder
Sala das Sessões, 28 de julho de 1897.- gxecutivo a incluir no quad_r~ de pbarma·
Eugenio Amo 1·im,-Esteves Junio 1·.-Ilenri· ceut1cos da armada, sem PI'OJUJZO do mesmo
que Coutinho.
quadro e no posto rle 2" tenente, o pbarma·
ceutico contractado 1o tenente honorario An·
Ninguem pedindo a palavra, encerra·se a 1tania candido da Silva Pimental.
discussã.o.
Segue·se em discussão, 1ue se encerra sem O Sr. E. '-Vandenkolk diz que
debate, o art. 6°.
a Commissão de Marinha e Guerra desenvolProcede-se :1 votaçã.o.
veu por tul fórma e com tanta minucia as
São successivamente approrados osarts.lo, razões justificativas do p1•ojecto em discussão
2a, 3u e 4tl,
que ignora mesmo o que deva mais accres·
E' approvado o art. 5", salvo a emenda do~ centar em seu auxilio.
S1•a. Eugenio Amorim e outros, a qual e T•·davia, como relator do parecel', por des·
tambem approvada.
encargo de consciencin, reproduzirá maia ou
E' approvado o art. 6°.
me no~ os seus fundamentos.
E' a rroposição, assim emendada, ado- O plmrmacrutico pratico contractado Silva
ptada pnt•a passar a 3• discussão.
Pimento! requereu a sua inclusão no quadro
de phormaceuticos da armada, juntando fé
O S•·· Eu~enio ~morim (pela de otncio e diversos documentos em abono de
m·clem) requer dispensa d.e intersticio para a sua pretençílo.
3" discussão 1la proposição.
A Commissão do MaJ•inha e Guerra, estuConsultado, o Senado concede a dispensa.
dantlo com o maior interessa e atton~ão todos
Vem á Mesa a seguinte
os referidos documentos, verificou que o peticionaria conta 36 nnnos de serviços na arDECLARAÇÃO DE VOTO
mada, serviços de paz e de guerra.
Entro os de guerra, fez a campanha do
Declt~rnmos tet• votado contrn a proposição Pa!'uguay, merecendo seu nome referencias
da Camara docl Deputados n. 79, de 18UI3, con· honrosa~. e, além disso, pelos serviços prestacedendo a dous runccionarios publicas indi- dos nesta emorgencin, foi distinguido com ns
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]Jorll'as do :2" tenente da armada ; ainrl:J. em projecto, vae simplesmente olferecer um re·
opevações do guer•ra, J'e~ parte do cshr'o· querimento.
niaiOl' d•lR navii•S d11 es~uodra, l0gal, circum- Si niio labora em equivoco, acredita que,
stnncill esta. que satrsf;tz nos mll.is diJllceis ha um mez, mais ou menos, foi apresentado
na "~uil:\taç:io do certos serviQos.
uo Senado um projecto aposentando um pha.rFoi o peticioull.rio <lcstacado de um destes maceutico por contar trinta e tantos annos
navios parn. :t enfermn.r·ia de berihericos de de serviço como contractado no Ministerio
Copncabnna, o attendendo, não só ans ser- da Marinha.
vil.•os prestarros na gnerra. do Parngua.y,
IndeJerida essa pretenção, a Commissão de
como tambem aos ser·viços prestados na es- Marmha e Guerra exl!ibe de novo um proquarlra legal, disr.inguido com as hom•as de jecto mandando incluil-o no quadro dos pha.r1" tenente d.a nrmtLd:t;
maceuticos da armada, sem prejuízo do
Nos serviços de paz, dirigiu o Sr. Pi mente! mesmo quadro, o que importa. angmento de
sob sua exclusiva o immcdiata responsabili- mais um JJharrnaceutico na. armada. com -as
drul(l, plmrmacins tanto de bo!•do como de vantagens de 2" tenente, vantagens em pro·
varias c;tabclcc:imeutos milit:1res.
veito actual do pretendente, e no futuro, do
Ora, o fado tlc ter r1irigido pharm:wias sob •le sua familia..
su:1 irnmediata c exclusiva responsabili•lade
Talvez seja isto muito justo, e, como já.
e tle ser contractado durante :16 annos, pa- teve ensejo de declnra1•, não vem impt•gnar o
rece que denota á saciedade suas aptidões e projecto, mas, como se t1·a.ta. de augmento de
sua cn.pacirlade profissional.
despeza., requerer simplesmente que o dito
O unico impecilho, o unico impedimento ú. projecto seja. enviado á Commisôãa de Fiindus[o do Sr. Silva Pimentel no quadro de nanças para. interpôr seu respeitava! papharrnaceuticos d:1 armada, é a falta de di- recer.
ploma scienti[!co ; mas o longo exercicio de
E' lido, apoiad.o e posto em discuseão o
suas funcções parece supprir perleit:~mente seguinte
tal lb.lta. Não é 'lCCt•ssario recordar ao Sen:Ldo o artigo da Constituição que nüo exige
diploma scientifico pare. um cidadilo exercer
REQUERIMENTO
un1:t ]Jrotissüo qualquet•.
Claro est;'t quo um servirlor da P"tria, que « Requeiro que o projecto n. 10, a que se
t"m prestado Aorviços ao paiz dumnte 35 refere
n. 70, da. maioria. da Comannos, mio póde deixar tle e'tar já adiantaao missão odeparecer
Marinha
e Guerra, seja. estudado
em annos. Conseguintemente,' seria uma
pela
Commissão
de
Finanças,
por importar
cruel•la•le que a Hepub!ica d«ixasse, no terelle
em
augmen
to
de
de~peza.
mo dn. virla, este plw.t·maceutico ao desamparo, tanto elle como sua familia.
Sala. das sessões, em 28 de julho de 1897.
A Commissiio de Marinhu, e Guerr:t, pon- - Julio l•'rota. »
rlcrando isto, entendeu que o Semtdo podia
fazer a g-raça de dispenSill' o r1iploma, cuja
o Sr. E. '-Vandenkolk- Dirá.
falta ti o un1co impe,timento para o Sr. Silva simplesmente duns palavras p11ra combater o
Pimento! ser múluido no quadro; e, contando requerimento.
com a benevolencia do Senado, a Commi~são
o Sr. Silva Pimentel, como pha.rmaceutornou a !1berrladc de aprescnttu• o projecto tico contra.ctado da Arrna•lu,, percebe os ven0!'11 cm discussão, Jhzondo induir o peticio- cimentos de 2° tenente. A sua inclu,ão no
mu•io l!O quadro rle ph:trmacouticos no pri- quadro, portanto, não acarreta o menor a.u·
meiro posto, o de 2" t~nente, sem p!·~juizo do gmento de despPza. pa1•a. os cofres publicos na.
quatlro, JHlrn. não mrlinrlrar os olllciaes que actualidade, poderá trazei-o no futuro por
jú nelle estão inclu i<:os.
causa da reforma.
Desdn quo n1i.o é pn>juilicial c:< causa ó tãn
bem fundada, o de espera.!' da beneval[}ncia o S1~: JuLIO !<RoTA-Mas este futuro póde
do Son<vlo nii.o negue este a approvaçiio :10 ser amanhã., pois o peticionaria já conta
project<l n.Jll'~sentudo o subscripto peli• maio· trinta e tantos annos de se,·viço.
rh1 da Commis;fLO tlo Ma.rinlm c Guerra.
0 Slt. E. WANDENKOLI>:-Etn todo O caso
aclia inutil a apresentação tlo requerimento,
<!!> ~.:.;ll•• q!Tn•ll.Jo l";•ota- Nã.o vae porque na ttctulidado :\ inclm1io do S1·. Silvr~
co11 les t1tr :1 jus ti lica,,iio, aPl'l'SCll tad;t pulo sou Pimentcl no quadro dos plull'lnaceuticos da
ill11stm eollt•;,:L, do JlHl'l'PUl' rla Commissiio de 11rl!lnda niio traz absolutamente augmento
1\ln'l'iulliL c GrJC\T:J, •le quo foi di:.;no vci:Ltor; tio dcspcza, como disse a principio.
11~.u rlest•.in . tnmlwm impll;.(JHd' o project.o
O l-itt. JuLro Flto'l'A - Mas que incovoniIL[ll'C,i!:HLiiiiO pela Conuni,s:io lle que ó llllllltbro. ento lm om que a Commis~ão do Fin11nças uil
:Nilo touuo, porem, c;uiJ;;cripto o parocor· e u pu.recer a rcspoito ~
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0 SR, ALUEIDA BARRETO- A Commissão soldo, sem mantimentos, apenas tendo recede Finanças não tem nada com isto,
bido armas, munições o algumas barracas.
Já se vê que nüo e carnpanha a do orador
O Sr. Ramiro Dnreellos- para ser rlesprezarla pelo egpirito Incido do
Como membro da Commissão de Finanças illustre militar, que deu o ap:wtc a que respondera ao Senado que relativamente ao ponde.
cidadão de que se trata ja foi objecto da sua Mas, nestas condiçües, será licito ao oraapreciação um pedido de aposentadoria no dor julgar-se de po>:;e do direito de solicargo que tem exercido, como contractado citar um dia ao Corpo Lrgislativo que o
pelo Governo para o serviço pharmaceu tico transporte do. Jogar que occupa de official
da armada.
honorario do exercito para coronel etrectivo
O requerimento do seu illustre collega pelo do mesmo exercito~ Parece-lhe que não.
Rio Graude do Sul é um requerimento preMas como o requerimento refere-se a convidente, porque si antes não houvesse pas- sulta á Com missão do Finanças, po!' envolver
sado pela discussão do Senado e pelo pm•ecer despeza, tentara refutar as asserções do ilondas diversas Commissões o pedido des-e cida- ruilo Senador.
.
dão, não se poderia cogitar da possibilidade Existe de facto augmento de rlespeza no
do n.ugmen to de despeza porque adita despeza qnadro dos pharmaceuticos da armada, mas
está sendo feita na actualidade, como disso o elle pôde amanhã deixar de existir.
illustre representante da Capital Federal.
O SR. JULIO FtWTA-E o projecto crê:t emMas esta despeza da actualidade é feita prego a certa e determinada pessoa.
com um contractado, que.o póde ser hoje, e O SR. RA~rmo R,\RCELLOS entende que, pordeixar de o ser amanhã. ; entJ•etanto, si por tanto, assiste razão ao illustre Senodor pelo
um acto especial for transferido o preten- Districio Federal para dizer que o requeridente para o quadro extranumerario, de que mento nã.o procerlo.
não pode ser e·xcluido, quando assim o enNão ha duvida ulguma que o Congresso
tenda o Governo, esse acto trará infallivel- deve cuidar da.s famílias dos scr·vi•lores da
mente, como consequencia, augmento de des- Pa.tria em condições preca rias. Mas não é o
peza, desde que se realizar a transformação. caso em questtio. O ci•larlão a quem se refere
repete, de um official honorario em otHcial o requerimento está a indo. prestando servir;·os.
elfectivo, ainda que pareça haver antece· No caso do falleci menta, o Senado tem tomado
dentes na Casa.
sempre em consideração os pedirias de pen0 SR, SEVERINO VIEIRA - Mas quaes são sões partt famílias de seJ•vidores elo paiz.
as razões que aconselharam a lazer-se isto 1 Votar;i, pelo requerimento c na Commissiio
0 SR. RA.MlltO BARCELLOS- Não sabe quaes de Finanças haverá ensejo de estudar o asforam as_r·azões, podem ser até muito justi- sumpto e ver· si a pretenção está no caso de
ser att.endida.,
ficadas.
Até agora parece que não. ,POis não pó1l~ o
Trat&-se de um empregado antigo, que Senado transrormar em etrectlVO um offiClal
está ha 30 e tantos annos ao serviço do paiz, honoro.rio.
e que se quer transforwar de otHcial hono- Sobram á Commissiío desejos de ser agrn.rario em ofllcial etfectivo. (Apartes.)
davel ao honrado Senador e ao peticion:tJ•io;
Portanto, continúa. o orador, a sua duvida mas o que ella não pude fazer é excederá
sua competencia.
persitite.
Taes são ns considerações que entendeu ofE' licito approvar um tal neto ~
ferecer,
rela.tivnmento ao assumpto, votando
Applica o caso a si ~roprio, tambem é pelo requerimento
do seu illustre colleg:t.
otncial honorar1o do exerc1to ..•
0 SR. ALMEIDA BARRETO - Mas não tem
O Sr. Viic.ento l'l>ll::tchado vem
serviço de campanha.
aprcsont[lr um add~ndwn ao. requer!monto
0 SR, RAMIRO BARCELLOS- Atftrma que em discussüo, paro. que o proJecto se,J:I ~'1m
tem.
bem remettido á Comm is, ii o do Le:-:-1slçau o
0Sa.ALMEIDA BARRETO -Desta campanha e JutitiGa, sem pr~juizo da 2• •liscussüo.
O Senado tem udoptarlo a praxe de r· Jmetdaqui,
ter
ús Commissões ~cm pre0 Su. RAMIRO BARCELLO!-(conlinuando) E juízoosdtt projectos
2" discussão, pois :1 dec1sao do Sedentro do periodo em quose fez a campo.nlut, no.do ~ó pódo ser proferida cm 3" discusos seus serviços niio po1lem ser absoluta- síio.
mente Julgados inferiores ao do illnstre marechal que o honrou com o seu aparte, porO Sn. Jutro FtW1'A-Mas uüo acha V. Ex.
quanto a sua campanha foi otroctuada som que vamos discutir som ba~o '!
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ANN.U:S DO SENADO

0 Sn. VICENTE MACHADO a!lega jó. existir
umo base: o parecer da Commissão ele Marinho. e Guerra.
Não fica prejudicado o juizo definitivo SO·
bre o projecto e haveri ensejo de ouvir tumbem a Commissão de Legislação e Justiça.
Termina, enviando ú. Mesa o seu requeri·
mento.
E' lido, apoiado e, sendo considerado como
emendo., posto conjuuctamente em discussão
o seguinte

Discussão unicn do parece!' n. 71, de 1897•
da Commissiio de Marinha e Guerra, opinan·
do pelo innelerimento da pretenção do 2'
tenente refo!'mado, capitão tenente honorario Atllanagildo Barata Ribeiro.
'l• discussão da proposição da Camara dos
Deputados, n. 79, de 1896, concedendo aos
funccionarios publicas José Marcos Inglez de
Souza e S:tmuel José Pereira. das Neves auto·
rizaçüo para fundarem nesta Capital um
banco denominnuo - «Banco Auxiliar dos
Servidores da Nação».

REQUERIMENTO

Levanta-se a sessão ás 3 horas c 15 min utos da tarde.
·

Requeiro que o projecto u. 10 vi is Com·
'missões de Finanças e de Legisla~ão e Justiça, sem prej uizo da 2" discussão,
Sala das sessões, em 28 de julho de 1897Vicente Jl:lachado.
Ninguem mais pedindo a palo.vra, encerra-se a discussão do requerimento.
Posto a votos,· é approvado o requerimento
do Sr. Julio Frota, salvo o additivo offere·
cido pelo Sr. Vicente l\!achado.
E' annunciada a votação do requerimento
do Sr. Vicente Machado.
O Sr. Moraes Barros, pelo. ordem, requet'
que a votação seja por partes.
Submettido a votos por par•tes, é approvada a I" e rejeitat\a a 2".
Fica adiada a discussão do projecto, que é
remettido is Commissões de Finanças e de
Legislaç•ão e Justiça.

62"
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P1·esidencia do Sr, Manocl Victorino

Ao meio dia ab1·e-se a sessão, estando presentes os Srs. Senadores Manoel de Quei1 oz,
J. Catunrla, José BeJ•nar•do, .Joaquim Sarmen·
to, Raulino Horn, Francisco Machado, Justo
Chermont,, Benedicto Leite, Nngueira Parannguá, Pires Ferreira, Cruz, João Cordeiro,
A! mino Alfonso, Alvaro Machado, Abdon Mi1anez, Almeida Barreto, Gonçalves Ferreim,
Rosa e Silva, Joaquim Pernambuco, B. de
Mendonça Sobl'inho, Rego Mello, Leite e
Oiticica, Rosa Juniot•, Severino Vieim, Virgilio Damazio, Henrique Coutinho, Eugenio
Amorim, Thomaz Deltino, Lopes Trovão, Felicinno Penna, Gonçalves Chaves, Fernando
Lobo, Paula Souza, Moraes Barros, Caiado,
Leopoldo de Bulhões, Joaquim de Souza, A.
O S••. Presidentc-Esti e>gotada Azererlo, Generoso Ponce, Alberto Gonçalves,
a ordem do dia.
Vicente Machado, Esteves Junior, Gustavo
Rich:wd, Pinhetro Machado e .Julio Frota.
O Sr. JLouJcs Tr•ovão pode a pa- (45.)
lavra pura uma explicação pessoal o res- Deixnm de comparecer, com causa participonde ús observaç•õcs feitas. com relação no pada, os Srs. Gomes de Castro, Perlro Velho,
orador, pelo Sr. Senador BoJ•nardo tle Men- Coelho e Carnpt,s. Leand1 o Maciel, Porciun·
donça Sobrinho no seu discurso de hoje, du- cula, Q. Bocu.yuva, E. Wandenkolk e Aquilino da Amaral, e. sem ella, os Srs. Munocl
rante a hora do cxrediento,
Barata, Ruy Barbosa, Domingos Vicente e
O Sr. B. de Mcndon~~a So- Ramiro Barcellos. (12).
l>rinbo sobe à tribuna tum bem para uma E' lida, posta cm discussão e sem debato
explicação pessoal e responde ús conside· npprovada a acta da sessão anterior.
ruç•ües do Sr. Senador Lopes Trovão.
O S1•. li." Seci•et:u•io dó. conta do
seguinte
O Sr. PI"esident.c- Designo pnra,
ordem do dia dtt sessão seguinte :
EXPEDIENTE
Discussíio unicu. do ~eto do Prefeito do
District.o Fm!t:ral ó. resolução tlo respectivo 61 aut.ilcnticas <la eloi\•íio scnntol'inl a que
Coml'!lio ~lunícilJ:d, rol:tti m à m·:,:nui.•n,·üo se proccrleu no Estwlu do Pari c•m 2:J do
de um estabelecimento do crerlito, tlcnomina- juuho ull.imo.-,\" Commissíio de Coustttui·
do «Banco Municipal».
i çíio, Porleres o Diplomaciu..
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lO ditas ria eleição senatorial a que se ;:>roORDEM DO DIA
cedeu no E,tado do Mtu•anhão em 4 do corrente mez.-A' mesma Commissão.
BANCO MUNICIPAL
Ofl!cio rio Ministerio ila Justiça c Negocias
lnter1ores, de '27 deste mez, transmittindo a
Mensng·m com que o Sr. Presidente daRe· Entra em discussão, com o parecer favo·
publica devolve dous dos anctographos da ravel da Com missão de Justiça e Le"islaçiio
resolução, sanccion:LrJ.,, do Congresso Naeio· o veto do Prefeito do Districto Feder~! á. Re~
nal,que auctoriza o Potler Execu ,ivo a con- solução do respectivo Conselho Municipal,
ceder oito mezes de licença, sem vencimentos, concedendo permissão ao cidadão José de Aze.
ao ba_clmrel Octaviano de Siquoira cavalcan ti, vedo Daria para organizar um estabelecisu!Jstltuto do juiz federal na secção rlo Ama- mento de credito denominado «Banco Municipab>.
20nas.-_Archive·s~ um rlos auctographos e
communtque-se a Camnra dos Deputados
Ninguem pedindo a palavra,' encerra-se a
r~mettendo-se-lhc o outro.
discussão.
Off!cio do 1\'linisterio da Fazenda, rle 28 do
Posta a votos, é approvada a conclusão do
col'rente mez, transmittinr!.o a Mensagem com parecer, mantendo o veto do Prefeito.
que o Sr. Presidente da Republica, satisfaA Resolução vae ser devolvida ao Prefeito
zendo ao pedido que lhe foi feito por esta com a commuuicação do occorrido.
Gamara, remette, em original, as informações
e pareceres emittido;; pelas rept~rtições do PRETENÇÃO DO 2° TENENTE REFORMADO CA.PI•
Tlleso':JrO Fcdern.l, sobre o pl'ojecto do trans
TÃO·TENENTE IIONORARIO ATHANAGILDO BA•
fm•en~m para o domínio dos Estados, dos
RATA RIREIRO
p_ropr10s naciona,es que serviram uc residen·
cta aos antigos p1•esidcotes de provincias.Entra em discussão o parecer n. 71, de
-~ quem f~z a requisição, devolvendo depois
1891, da Commissiio de Marinha. e Guerra
a secretarut do Senado .
opinando pelo indeferimento da pretençiio dÓ
O Sr. ~n Secrebu•io lô e vae a 2• tenente reformado, capitão-tenente honoimprimir pttra entrar na ordem dos trabalhos rario Atbanagilclo Baratn. Ribeiro.
o seguinte
O Sr. Almeida Barreto diz
que parte da Commissão de Marinha e Guerra
PARECER,
deixou de prestar sua assignatura ao parecer
em discussão, para não ferir direitos de
N. 72-1897
distinctissimo offlcial da armada brazileira
. A' C?mmissi:Lo de Finanças foi enviada para e, não se arrepende de ter assim procedido;
mterpor pa1•ccer a. proposição da Camara dos porque acaba de receber um requerimento
Deputados, n. 10, do corrente anno, autot•i- do mesmo otllcial, pedindo volte o parecer á.
Z!1ndo o Governo a. abrir, no vigente exnrei- 9ommissão,pois deseja apresentar documentos
•mportantes,pro~·anrlo ter siilo o unico otficial
cw, um credito nu importanciu rle 21:500$, da
armada qua soffreu reforma, ao passo que
para pag-amento rlos vencimentos rlos empl'l:l·
col!egas
seus, tambem constructores navaes
gados d11 extincta Agencia rle Colonização,
fo1•am
aposentados.
'
uddidos iL Secretaria ria Industria, Viação e
Parr.co
ao
o••adot•
que
a
Com
missão
de
MariO~t·ns Publicas, por di$p03itivo da vigente
l~t orç!l-mentaria, que, aliás, omittiu a con- nhll. e Guerr:1 deve acceitar o requerimento
que oora·tor vai submetter á. con~ideração do
Signa~ao da ':'erba para pagamento dos reSenado, no sentir! o acima expandido para que
spectivos vencimentos.
a
A Com missão, considerando que o credito mo.~eria. volte de novo iL Commi;siio que
so acha j ustitlcado no parecer da Commissiio exammara os novos documetltos que lhe silo
rle Ot•r;amonto da Camara dos Deputados, ser pro~entes.
corno assim n:t inl'ormnçiio que ó.quell:t Casa Ni\o deseja o orador de modo aln-um predo Congrosso !'ol prcst:trla pelo Ministerio ila jut!icnt· rlireitos do ~cus camaradas~ tanto de
Industria, Vinr;ão e Obras Publicas em olllcio te~·r:~,como. do mar; deseja apenas que a Comn. 50, do 3 de junho do correnteunno, ó ele mtssao emttta um p~trccet' consciencioso, pro
p~rec~t· que a proposiç·ão Ll:t Carnara s~ja ou contra a pretençtto de que so trat:t.
thscuttda e approvurla.
O Sn. Pmt~s FmtummA pedo a palavra.
Sala rlns Commissiics, 27 do julho rlo 1807.
0 SR. ALMl~IDA BARRETO-A Commissiio
-.~COCI'ino Yioil'a, 1'0lntol'.-Leopnldn •ele Bu- ttlle~ttjit e~tnt• prcscripto o direito recluma<lo
lliücs .-J•::IicictHo l'enmt, -Lei/c c Oilicit'a.- pclu ttutot• r1o l'oquerimcnto a quo so relere
Rom c Sil·ca.
u quo, como disso, submettori't iteonsidcro.çõ.o
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do Senado para ser junto no parecer. Nesse
documento o auctor declara ter png.,a.rlo
sempre por esse direito desde o dia em que
foi reformado.
E' necessario, pois, que a Commissüo, recebendo as novas intbrmações, medito sobre
ellas e profira sou juizo. não pr~judicando
um militar da a.rrnndn, de reconhecidas lmbilita.ções para o desempenho de qualquer
com missão.
Assim. o orador requer· volte o p:tl'ccer• á
Commissão,a.fim de poder o ]Jeticionario apre·
sentar•-lhe dor,umentos. ·como allegn. no re·
querimento, que o orador sujeita ao criterio
da J\Iesa.

'·

certo, será mais on menos semelhante ao
actual, tal ea convicção que tem no relatado
pelo Sr. Senador Wanrleukollc relativamente
á~ mu terias que se discutem.
0 SR. ALMEIDA BARRETa-Pergunta si O
orador jú. leu os documentos apresentados
em rol:~ção ao reqc.crimento oll'erecido.
0 SR. PIRES FERREIRA-Continuando, diz
que si o pretendente possuia documentos
que pmlesscrn ser·vir de base á sua pretenção
perante o Senado, devia ter instruido sua petição quanclo a entregou e não deixar vir o
requerimento limpo de qu:rl~ner informação,
cabendo apenas a Comrnis,ão o· direito de·
rever as leis para a.pplical-ns ao facto.
Agora. o nobre :-enarlor pela Fura.hyba diz
que apresentn. novos documentos, e na ausencia. do relator da Commissão, e corto da
ac~uicscencia rio nobre Senarlot• pelo Rio
Orando rio Sul. que como o orador fa~ parte
da Cornmissão de Marinha e Guerr:~, declara
o orador acceitar. em nome da maioria do
Comrnissão, os documentos para mostrar, que
o p:rrecer conhecido do Senado foi fructo de
estudo con,ciencioso.

O Sr. Pre,.ident.e-V. Ex. requer
que o parecer volte á Com missão?
0 SR. ALMEIDA BARRETo-Para que eJla
possa tomar em consideraç,ão os novos documentos que esse oíiiciul deseja aprrsrnt:tr·.
0 SR. PRESIDENTE-V. Ex. fltrá acompn.nhar os documentos de um requer•imento
seu do adiamento.
0 SR. ALMElDA BARRETO- Sim, senhor.
E' lido, apoiado o posto cm discussão o O § r . lF.to~a .11unior-cxterna seu
seguinte
modo de pensar com relação no requerimento apr·esentado por· seu honrat!o amigo, o Sr.
Senador pela Parahyba.
REQUERI!úEN1'0
Na qnalidacle rle membro da Commissão rle
Mm·inha. c Guerra, deixou o omdor rle assiRequeiro que o parecer n. 71 de 1807, gnar o pare.:er em discussão, pelo motivo
volte á Commissão de Marinha e Gucrm.
unico de mio se nchar presente quando foi o
Sala das Sessões, em 29 de julho de· 1897.- mesmn requerimento apresentado á Meza.
Almeidlt Bm·,.eto.
Si estive~se na Casa. quando o respectivo rchttor, Sr. Senador pela Capital Fecter·al, trouO S1•. Pires Feu·rcira sente xe o parecer, cer·tamente teria pr•estado a sua
divergi!• no actual mom~nto do illustl'o as;ignatum. porquanto reconhece a logica
Senndor• pela Parahyba do Norte, o Sr. ma- ~uc o reveste, contestanclo um direito que
rechal Almeida Bar·l'eto, no ponto relativo não ex is! o Pm fa.vor elo pretendente.
Partintlo da regra de que disposições de !c!
ao parecer assignado peln. maior·ia da com·
missão de Mar·inha e Guerra, sobre o re- nem sempre porlem ter certa retroactividaquerimento do l"tenontc rPformado da mn.· de, incluído está nes1.u regra. o re~uerimen
rinha nacional, o conslructor naval Atllana- to tio peticionaria, pnr•quanto o mesmo lbi
engenheiro naval, prestou serviços ao paiz,
gi!flo Barara.
S. Ex. devo ler certeza elo ~ue smnpr·e ~ue é verdade ...
os membros da Cnmmissiio do !llurinlm o O Sn. Ar,ugJDA BAlmETO- O Sr. Senador•
Guerra tecm rlí' sujeitar um parecer à tleli- está tliseustindo o pat·ecor o niio o requeribcraçiio rio Senado, !Jnseam-no rrão sómento monto. t>. Ex. não acceita os novos documenno respeito :t direitos confrontados com a lei, to~?
como nos dictames da conscienci:~.
O Srt. RosA JuNIOrt- Vae chegar a esse
Portanto, pondo de p:nrto a CXIll'ossão ponto; estú. dando a,; razões por que discarei a
at.irada pelo nobre Senador· :'1, maioria da do nobr•o Senador•.
Comm issílo, cham11ntlo tle fillta tlP ''on.qci.
O pal'ccct•, como disso, illogico, tom um
encia em relação ao p:trPcor em ~ue8tüo, tlirú prinmpio om quo so buseia o o o que o omdor
á Mesa, que rcpl'c'onl.a o Senado, ~uo a prct.elltlo Jmn!Jmr ao HPU honrado coiiPgiL.
ma.ioria da Commissiio, niin rr.eusa o~ docuUiz n JliLI'Bcm· dn. Commissiiü, muito jutliciomentos oll'erecidos por S. Ex. para 'eJ'VÍJ'OIIl ~amento, que quando se organizou o cut•po de
de !Jasc a. novo pu roce r, quc, o umüur cst:'t ongcnileira$ mtvaos, cm l~ de :turil tle 1890,
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ja o peticionaria havia sido dispcnsallo do
cargo em virtude de relürma ou de aposentadoria, como queira denominar, em 1880,
o sa ALMEIDA BARRETO dti. um aparte.
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sm· a.rmrenodo ás armas por espaço do um
anno~pa!:'a depois ser inspeccionado novamonte. o Governo, porem, o roformn. untes
rlo eomploto e:;tetcmpo.Pergunta: E isto legal~
Si o peticionado 11presonta'· documentos proO SR. Ros,t JuNIO}!- (co11.1inuandol- Foi v11 nrlo isto, a commis,ão 1!0 Marinha o Gue~
rerormado em lSSO, sao us mfurmaçoes que ra uii.o póde deixar de acceitar o requeriexistem, de accordo com n.s quacs fol'mulot! mento.
seu parece1• o honrado Senador pela Capital
S. R
J . . _ Prose"uindo diz
0 !"t·
OSA • UN!OI,.
.~
., .
Federal.
. .
.
.
o.cc!'edi tar que,st o relortdo peticwnarto esttDesde que o pettewnm'JO n.chava-Ee relor- ve;>e cm condiç.iios idcntieas a outros que fam~do desde _ISSO! ~o mo se. que1• agora apro- zem parte do corpo do engenheiros no. vaes,
ve1ta~ elas dtspostçoes contidas no clccroto que 1tendo jit servido nesse quadro t~ntes e ate a
orgamzou. • · ·
dat 11 da sua orn-anizaçiio, como protissionaes
O SR. ALMEIDA B.umETo 11iz não sr,r isto tecltnicos, com~ eng<!!lheiros de ~~nstrucção ·
o qU3 o peticiona1•io quer, deseja ser consi- nu.va\ e de machinas ou 1lo electrlculade, toderado como os outros collegas, que foram rio. sido comtemptudo no ~umero do~ que p~sn.posentados e não reformados.
suissem semelhante c!Irmto; o pelictonarl~,
J
E
1
porém jit nii.o fazia mais parte dessa especte
': ,ad , pois 50 achava recolhido it
O SR. RosA. U~IOR - . sses co log_as f~rtl.ln d
aposentado:; depoiS da lei da orgamza1;ao do ~el.mplcte"nt~l
7··. d~scanc·ando dos trabalhos
1
corpo de enr.enhei1·os
VI n. se e 1 t.t, .
. ··
•
.
·"' ,. •' ;
· ,
·
por se aciJarinutilízallO par:t perm::.necer em
Orn.,
as
disposiçoeo
contidas
na
lei
~uo
or.
s
·
decorJ'IdO'
lon,os
annos
·
• de cn.,en
" 1Jetlos
· . nav,ws
, cer-. tacs
IJ
,
.,
gamzou
o _c01po.
. .serviços.
_ reforma
0 a or"anisaçiio do corpo
8
t~mente ~ao pnrlta ter semel\~ante l:ctr,•ac~t- ~~o~~-~0 0~~eir<ls n:waes 6 q'Ue vem requerer
Vtdade, nao p~dem ampn.r~r ao petwtonario tlireit7Js que !\te nii.o pertencem. Nilo crê o
qu_e esta.v~ tora do se;-v1ço de~de ISSO, e orador que pudesse ser outro 0 parecer da
CUJOS prest1mos,co~o _mu1~o be~ d1z o honrat~o Commis;ão de Marint1a e Gum·t•.t. Entretanto
nao toram apro.
- se opp 0-e "" P"S'""em
do requerimento ,
relatot• da Comm. tssao,
.,. vet-· n:to
" >uo
t ados des de es s:t. e-po ca, nem por ouoreetasse~urando quo 0 seu voto s~r:i. de acc~r9o
met:tto, nem por chamado do Governo. . _
que estabelecer justtçn. ao petictoSt desde ISSO até 1890, dn.ta da organ1znçao co~ 0
do corpo de engenheiros,estevo o allndido po- narto.
.
.
Ningucm m:HS pedmdo n palavra, encel'·
ticionario fór·a do se1•viço, como quer ngorn.
se aproveitar~
ra-se a discussão..
.
E essa rll.Zão. continüa o orador, em que se Posto a votos, e appl'Ovado o requerimento
estribou o parecer elaborado pelo honra,lo do Sr·. Almeidu. ~arret~.
.
Sena~or pelo Districto Federal,calou tau to uo
Fica adiada a dtscussao do parecer, que e
espirita do orador que o faz t!tu• ao Sen:ulo o devolvido it Commissilo de Marinha e Guerra.
mo ti vo por que 1leixou tle assignttl' o pwccor.
Si niio fosso achar·SO a.usen te, ~uando apre- I•'U:'íDAÇÃO DE UM: BANCO DE:>;OMINADO _<tBANCO
sentado o me>mo parecer, teria o orador
A'uxrLIAR. nos SEttVJDOilES DA NAÇAO»
prestado a sua assignatura; consoguinternento,entende qne ello estú. nas condi<;ões de
Entra em 3" cliscus_;ão, com n. omenrla n.pser acceito pelo Senado.
provuda C!l1 2", IL ]n•oposiÇÜ.O da Carnal'!\ dOS
Aproveita a opportunidade llttl'n. dizer ao sou Dep11:arlo,;,_ n. 79. ~lo l89ô, concedendo aos
honrado collega qno procura sempre o ora.dot• funccwrtartos publicas Jose 1.1arco:; ln~ler. de
todos os meios pos~iveis do ser ag·mdttvelt10s Souzu. e Samuel .losó Pcreim rlas Neves autopeticionarias, induga.ndo com escrnpulo dos rizaçlio para _fundu.rem nesta C~j)Ital um
direitos que lhe pussam a.lsistir.
banco denOrirlllrtdo-«B:tnco AUJ>:ilmr dos
Expondo os mo ti vos que o levarnm a tleixn 1' Servidores da N11ção»'
de assig-nal' o pttrecm•, o or:ulor declara não
se oppor ao requm'ilnent.~ do honrado collcg-a,
o §n·. :.l•'cH<,iano :!?cnua. diz ter
pam que volto ú.Commis~iio com os rlocum•·n- lho cu.n,ado surpre1;1 o rlltl' o Setmdo, liontos llp!'Osentados pelo recnl'!'onte. Acmtlitn, tcm sua ttpprovação ao projecto n, 70, não
porém, que taos documentos, por mais po•lo- trnri'o nenllllm dos St·s. ::>enadot·cs julg-ado
rosos quo sejam os tiOl!S ~fl'dtos, jamais im- nocessario aproscnt:n• qmtlquo1: c~ntesta~~~.o
portarão no direito do tor o .Poticionario as ao IUJIIillCISO parecer da Comtnts,ao d_o. !~1reg:tlías que deseja.
nn.n1:a~. que coneluia uconsolltawlo :t l'OJO tçao
0 S!t. Ar,Milll1A !lARll.lC1'0-Diz que a ~1!0' do projecto.
.
..
tiio ó esta.: o nobl'e Sen:ulor é ,julgado incap:t~
.la OI'"· mui tu pu.m :tdiiHI':tr que t:tltn'uJC·
]mm o sorvi~:o em virtltdo de inspoc~iio; dúVC cto tive~so vouGillo todos LlB cuminlios p:u·la;jauílllo V, lJ
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montares, a começar dv. sua origem. que foi ticos. Si a procuração dá ou niio poderes
aCamara dos Deputados, conseguindo fazer em causa propri11, isso dependo da vontade do
uma viagem felicíssima, até a terceira rlis- constituintA, no8 termos do contracto entre o
cussiio no Senado. Tal tom sido a sua for- o mesmo const,ituinte e procurador. Portuna, que elle entra bojo nessa terceir:t dis- tanto não é possível consignar-se em lei que
cussão, com dispensn. rlc interstício, como todas as procurações, que os mutuarios
si 'e tratasse tle nm projecto de grande e in- tenham de passar ao concessionnrio ou reprecontestavel utilidade publica.
sentante do banco, sejam procurações em
Entretanto, ó mister que o or:11lor• tliga causa propria. Isto diz, o oralior, é uma vernão ser esse projecto digno da :1pprovação do dade't'IL estravagancia.
Senado ...
Esse artigoassignala ainda verdadeira altemção do direito commum, porque, em regra,
0 SR. MoR,~ES BARROS-Apoiado.
todo o mandato termina pela morte do manO SR. FgLICIANo PgNNA .. , não só pelo dante; entretanto. consagra-se neste artigo·
seu fundo, pela sua substancia, como pela que, independente da morte do m:tndante,
sua fórma. Sem tomar tempo precioso à Casa, permnnecem os poderes da procuração.
demonstrará o oraLlor em poucas palavras
O art. ::l", continúa o orador, é uma. excetaes proposições.
pção formal ao direito commum:
O art. I" do projecto ci perfeitamente su« Art. 3. 0 Os contractos elfectuados pelo
perfino. Eis o que elle diz : ·
bttnco com seus mutuarias teem força de es« Art. I." Fica conceclida aos funccionarios criptura publlca, desde que sejam testemupublicos José Marcos Jnglez de Souza o Sa- nhados por duas uessoas tdoneas. »
muel José Pereira das Neves autorização
Não entende bêm o oradm· o que querem
para fundarem, na Capital Federal, um banco dizer os auctores do projecto quando se refedenominado-Banco Auxillar doB Servidores rem á torça. de escriptura publica.
da Nação-cujos estatuto; set•úo regulados Pelo indetet•minado da fórm!L, poder-se-ha
pela lei vigente das societlades anonymas. » sustentar futuramente que as trans!erencias
Ora, é sabido que ninguem precitia. do elo bens de raiz superiores a 200$, podem s~r
placct dos poderes publicos p:wa organizar feitas por escriptura particular, desde que
sociedades anonymas, a não ser CJ ue se trato s~jam assistidas por duaste8temunhas,quando
de alguma das cor, •orações consagradas em na legitilnção vigente ó essencial a escriptura
lei, e de tolios conheci elas.
publica.
Si assim é, pergunta o orador, como vae
Não sabe o orador qual a razão por que se
ficar em documento publico, em uma lei, cerca este projectarlo banco de uma excepção
que transitou pelas duas cas11s do Congres50, de privilegias que os outros não teem,quando
um artigo que niio abona os conhecimentos no regímen democratico, como o actual, o
ela corporaQ:io legislu.tiva '/ Qual a razão principio superior que domina os outros é
porque lut de figurar em decreto uma :tucto- ser a lei igual para todo8.
rização dosnecess:tria? Porque dar• um pla- 0 SR, SEVERINO VIE!R,\-Apoiado.
cat que a lei não exige?
0 SR. FELICIANO pgNNA não VÓ razão p11.ra
O artigo é eviLlentemento desnece.>sat•io, o,
ainda assim, é o mais innocente elo pro.iecto. quo se criem privilegius em beneficio ele um
. O at·t. 2" pecca pelo determinado de sua banco, quando taes privilegias signifleam
forma e del'oitos de technologia juritlica; de uma J•cstricçiio ao Jit'eitu civ1l ~ommum.
De maneira quo toilos se regem por ldi5
maneira que o orador receia esconda elle
meandros, p:1ssagons occultas, tle que mais conhecidas; entretanto um bil.nco, sem que
tardo os concEssionat•ios se possam aprovei- haja razão do utilidade publica, a unica que
tar, para applicaçfies que não estavam no deve inspirar projectos do lei-vae escapai' O.
lei commum.
espirita nem no animo dos legislatlores.
Esse urt. 2.., diz o seguinte:
O SJL EsmvEs JUNIOlt - O banco pro« At•t. 2." As procura~.ües pas5adas pelos .iectaclo não tem outr11 garantirt além elo ormutuarias rlo b1J.nco s~rão instrumentos do donad.o, e ci essa a melhor manPit·a rle licontractos synali!Lgmaticos c vordutlcir!Ls pro- vrar os Cunccionarios das unhas dos usur!Lcurações om causa propl'ia. com to1las as suas rios. (Ha out1·os ltfJa1'1as.)
pt·ero~ati vas jurirlicus, niio polionelo ser reO Stt. FEr,lCtANO Pt~:'-I~:A routinuando, diz
vogadas cmq uanto dm·ar o contracto, e nem que o art. 4" tl.ssim :;c ex.primc:
dependem de renovação p:m1 protluzirom e{:..
«:\rL-1." Na ll)'pol.l!oso do remoção ou comfeito. ainda. mesmo 110 cu.so ti c J'al!ocimento do mi,sfi,,
do mutun.l'io p;u·a !úm d:1 Capil;al Jleconsti tuintc."
(),.;•al, :: t•cp:trLi~íio J.llll' ouilo clle nutitunmva
Ot•:t, ú Ulll:L supcr!luielaüo 1lizet' rJUC pro- reeclJer s~us Vtlncitnt,uto; con;;i:~ti!1J'Ú, ao
Clll'<Le,,Ges couotitucm contractos ~ynallu.gm<t· mesmo lxtncoa. qua.mia que lho ó elo vida mon-
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salmente, independente de requisição, e o Eis nh i a razão por quo o orador dizia ser
mutuaria não poderlt retirar a consignação isto um captiveiro insupportavei para a
sem aecordo com o banco.
classe dos l'unccionarios publicas.
Semclh~nte artigo,rliz o orador,encerra em
0 SR. 1\!0RAES BARROS- Declara que eX·
seu bojo dnus inconveniente~ formidaveis: o acta mente pOl' isSO e que disse que Opr0ject0
rrill!eiro é cre:tr nas reparti~ões tlscnes um mata apropria morte.
Eerv1ço novo, e com elles despezns novas ; o
0 SR. AL~!INO AFFONSO-Nesso ponto pensa
segundo e fazer das repartiçiles flscaes
succursnes de um estabelecimento particular. que o Sr. Senarlor tem razão ; a procm•ação
cessa quando morro o individuo.
0 SR. SEVERINO VIEIRA -Apoiado.
0 SR. FELICIANO PENN,t diz que passar uma
O SR. EsTEVES JuNIOR- Não apoiado.
procuração cm causa propria, fazendo conces0 SR. FELICIANO PENNA -E, o que O são dos soldos e vencimentos, é queimar os
impressiona mais eque o artigo,consagrando navios, é, pm• um acto proprio, privar-se um
appaNntemento um beneficio aos mutuaria> funccionario de todas as vantagens do dia se·
não faz mais do que creai' um captivciro in· guinte, ó condemnar-se a penuria e a misupportavel para a cla·s,e dos funcciono.rios seria.
publicas.
Basta.ntc razão teve a lei para impedir a
0 SR. MORAES BARROS- 0 projecto não penhora ou a. execur;ão sobre vencimentos de
só mata a legislação vigente, como a propria militares ou funccionarios publicas. (Apoiados),
morte.
0 SR. ESTEVES .TUNIOlt-E se elles não teem
O SR. EsTEVES JuNior - Contesta e diz
serem voluntarias as operaçõe·s, os empre" um predio, si não possuem um penhor, o que
gados não são arrastados a Jazer os con- tb.rão quando tiverem necessidade'!
tractos.
0 SR. FELICIANO PENNA- Quando a lei de0 SI~. FELICIANO PE:-INA - Proseguindo, terminou que não recahisse u. penhora sobre
responde ao nobre Senn dor por Santa C:t- os vencimentos dos ftmccionarios publicas
tharina,que disse não se1•em mutuarias v bri- ou soldos dos militares l'oi baseada om moti"
gados a fazer os contractos, e por isso não vos de oruem publica, porque, taes J'uncciose poderem queixar dos prr1uizos que delles narios ou os militares pt•i vados de seus vonvencimentos tlicarão collocados em situação
lhes aclvenham .
muito melindrosa, podentlo ser até impellidos,
0 SR. ESTEVES ,lUNIO!'- Nilo vê prejuizos, pela necessidarle, a pratica de actos criminosi elles vão receber quando precisam.
sos e a perda de sua independencia.
0 SR. FELICIANO PE!'(NA - Diz ser neces0 SR. SEVERINO VIEIRA-Apoiado.
sario notar como esta bem combinada essa
0 SL~. FELICIANO PENNA-Póde até aconarmadilha.
E' sabido que todos os constituintes podem tecei' que o empregado publico, que faz cessão
passar :procurações nos termos que lhes pa· tle seus vencimentos, acceite como solução
recerem mais convenientes, :porem no pro- natural o abandono do emprego.
jecto retira-se da vontatle do constituinte o O Srt. EsTEVEs JUNIOR-Mas elle f11z pagaque elle póde f;tzer ele motu proprio, deter- mento daquillo que ja recebeu.
minando-se que o acto proceda de uma disTem uma necessidade urgente, vem pedir
posiç:ão legislativa.
emp1•estado o lw. do pngar com os seus venci·
Póde fuzer a procuração com poderes in mentos.
rem propriam, mais exige-se tenh:tm torlas
0 St~. FELICIANO PENNA-A !oi considera OS
ell~s a força de p1•ocuração em causa provencimentos
dos l'unccionar•ios publicas, em
pria.
01·a, o efi'eito immediato da procuração em todo~ os c:tsos, fóra do ·alcance da execução
causa propria é :1 transtorencia do objecto rlos credores.
para a pessoa do procurador; de maneil•a Eis as mzües por que, pensa o orador,
que todas as vezes quo um mutuaria receber semelhante projecto não deve merccor a
procuraçGes em cuusn propria tem cedi•lo na aceita~:ão doSeuado.
pos;oa do seu procurador os vencimentos ti
O Slt. St~vlmiNO VmmA-Apoiarlo.
qmo tem rlil•eito.
St~. FELICIANO PIGN:'IA-Niio SO admira,
0
Cumpro nntu.t•, contin\m o 0rudor, que cctlc
Plllr< vidu. tt pe!:t mor•tn (npoirlos c apr11"tcs), ont•·et:tnto, que tiio monstl·uoso prr,jecto te·
porqucl <!tJTJtl':t uum rli,posiçií.n do diroito a~ nlw. co11seguid" vir com vemo em púp:L tltó ii
P.l'o~·.uvaf}Üt•s pas~·:tdas em H·gim.:~tl tií.u espc- actual 3 • li iscus.,ilo, por!] ue con heco OH pro·
Ciitllssimo c.roado peltt lei irito além tlu. Vllla ce~sos d.e assedio !liUprogados pOL' todos os interrss<td.Os de qualr]uor ompreztt, interessados
do indivitluo.
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o que p~,rece, continua o orador, virtual·
mente otrcnsivo :1 Constituição da Republica
é o pt'i vilegio que o rlecreto citado creou em
beneficio do Banco dos Fnnccionarios Publi·
cos, nem potiendo ser estabelecido outro de
igual natumza e irlenticas funcções. O pro·
O S1•, Vir;.;iHo Damazio de- jecto actuo,[ substitue a pratica até hoje adocl:triL que pertence ao numero daquolles, que ptada, extingue o privilegio, sanccionando o
votaram u favot• do projecto em se,,uuda verr1arloiro regímen-o da concurrencia.
E é tão segura esta assercão que, como
discu,são.
"'
Nem pareça ext.raordinario o Reu parecer a sabe o Senado, não hesitaram os interessados
respeito, antes. ó c\le fundado na leitura do principaes do Ba.nco ·dos Funccionarios Pu·
projecto, no pa1•ecer d1t Commissão'e no co- blicos em reunir-se até com grande solemni·
nhecimento da legisla1'ão anterior. , dt~.de para. votar merlidas efiléien tes e capazes
Relendo o parecer a que vem de allwlir do emlmrgaL' a crea~ão do novo banco, que
niio encontr~ fund:~mento i1lgum que justi~ agora se dis cu te.
fique os mott vos cn.rdeaes sobre que elle as· Tal era o temor rla concurrencia, que a só
sentou a rrjoiçii.o do projecto, isto é,a incon;;ti· idéa ou a possibilidade da existencia do esta·
tunionalidatlo deste, a Rua inutilidade e o belecirneuto congenere dispertou nos privilegiados a maxi ma. acti vidnde em ordem a.
caracter pernicioso q11e o reveste.
Asseguram os adversarias do projecto, sem impedir, por qualquer meio, que aquella surembargo da luminoou discussão, a quo roi gisse e viesse perturbar-l!Jes os interesses
elle sujeito na. Camt~.t·a. dos Deputados e de até hoje ina.tacarJos.
Pa1•a demon,trar a utilidade manifesta do
onde procedPu tri umphanto partt o Senado,
que elle se acha em manifesta contraposição projecto, continua o ot•arlor, não são precisos
ao art. 72 § 2" •la Constituição, onde é outros argumentos, sinão os que encontra
estatuido que todos os cidadãos siio iguaes assignalados na exposição de moti·· os, que
presidiu a creação do Banco dos Funcciona·
perante a lei.
Sem indag-ar da correcção entre o texto rios Publicas. São perfeitamente identicas as
citaria e a proposição a discutit•, o oranot• as· razões de ordem social, a que um e outro se
signala., nntes do outro argumento, o que submettom. Quanto aos fins a que elles se
transp~roce depo!s da m11is ligeira analyse propõem e provado que são irlenticos. A
do pr'o.Jecto o constste cm havm• este assigna- conversão do regímen actual do monopolío
lildo dos•\() logo a sua ~ujeição absoluta a no da concurrencia, l'a.vorece, pois, visiveltodos os prece itos reguladores das sociedades mente o pr·ojecto em di,cussão,
anonymas em geral e consagrados pela. lei O o,·adot· termina produzindc largas concommum.
siderações sobre as vantagens que o Banco
Si o projecto om q nestito ataca. essencial· em p,·ojer.to otrerece e que reputa mui supe·
mente a Consti tuicão na parte acima citad:J. riOI·es as que porventura possam ministrar
cumpf'i~ia declarar ,Iogo, que desde a pro~ as caixas economica.s ou instituições de semulgaÇiLO do pacto l undamental, se acha de· guros rle vida, cu,jos intuitos são inteira·
l'ogado o dec1·e to r! e :?O de Setemhro rle 1890, mente diiTerentes daquelles a que o dito Banco
pelo qual rege-se o Bll.nco dos Fuuccionarios se propõe.
Contest1t ao demais a necessidade de au·
Publicas, que, entretanto, se acha em plena
actividade sem o mínimo ob>taculo da parte gmento de empregados publicas para fiscados Poderes Puulicos.
lizarem as operações bancarias e declara que
As dis:posiç.õ"s u que se referiu o ilonmdo votar ;i. am favor da proposição que se dia·
Senador por Minas Geracs e que se lhe alll- cu te.
guraram obscuros e inextrinr:a,veis meandros
~o pr.oject:o, pót!e o o:·ador a.lllrmar, que são
O Sr. Leite e Oiticica-St•. Pre·
HlcnttCns a~ que ,Presv1mtm a organização do sidonte, não desejava. intervir na discussiio.
Banco dos Funccwnarws PuiJl1cos, ollits con- A minha as,ignatura no parecet• da Comstam do citado c!ecroto do :W de setom- missão de Finanças, parecia-me sullleiente
ln·o.
··
pat':L orientar o Senado sobre o mo lo por que
Daqui rosulta quo o projecto nfi.o constitue a Commissiio apreciou o pr,jecto.A sUI'preza,
lllll regimen de cxccpçüo, como pretendem OS porém, qne O. GommiSSllO teve na segunda
seu~ arlv<n'sarios, c que Hi ó iucontest:wel a lli,cussão, vcntlo rejeitado o seu parecer,
J'orr~fl. do axioma jurirlico - idcn1 )u.<, cwlcm som um!\ pal1tvra, sem um argumento em
•·olw-tanto o •lecr~to ~omo o projecto n~.o i contmrio, ohrigiL·tnO 11 ucornp[l.nhar os meus
ferem n. CoiiSLII.Ui<.::w .. Si o ~n~'ltl!llo 11 tem, collcg:1s, a:LnalyZILI', aind11 que de levo, o as·
(IV!dentemoutu o prunen·o 11 tom lorillo desde sumpto, fi. tloelul'llr ao Scnatlo qual u, razão
mUlto.
.
ILlo prujo<:to o quul o motivo do nosso proco.
que, apparcntcmcnte, se 11present11m como
bemfeito1·a>, mas que nã.o fazem mais do qne
cuitltJ.r d:Ls SJ!as vantagens pn.rticulares, com
olfcnslt dalm geral e daquelles a quem dir.em
proteger.
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dimento, emi ttindo o parecer como se acha
concebido.
Senhores, esta qucstíio do Banco dos Funccionarios Publicas é imrnm•al desde a sua noticia, E' uma das mais censura veis creaçües
que surgiram da ct•ise Lle bolsa, que ainda
atravessa mos.
As proprias pal<wras rcpollem·se; Banco de
Funccionarios Publicas, eis ahi duas expressões que não podem coexistir.
E' a mesma cousa que sociedarles anonymas
para explorar loterias ou privilegias ue invenção para ensino da historia patria.
A primeira idêa de Banco de Funcciomwios
Publicas deu em resultado o escandalo que
causou a admiração de todo o mundo que !ou
o relataria da Comrnissão de syndicancia,
quando se soube que os funccionarios pu·
blicos, esta classe desprotegida em o nosso
paiz, estavam pagando l:!4 "/o de juros do dinheiro que tomavam a titulo de emprestimo.
A segunda idéa deu em resultado o jogo
que campeia ft•anco em touas as ruas, e já se
alastrou por todo o paiz; foi a auctorização do
Governo para a organização r1e uma companhin exploradora de loterias.
A terceira i~éa. é o Pant.heon Ceroplastico,
que é o jogo dos bichos, encoberto pelo en·
sino de historia. p:ttria.
Ora, a idéo. que se contêm no projecto não
é si não o retlexo d11s primeiras; veiu ao Congresso, encapado. ainda com o desprotegimenta dos funccionarios pu hlicos, procurando
entretanto augm11ntar·lhes os males indubitavelmente.
A pretexto de abrir concurrencio. na immoralidade dos descontos dos funcciono.l'ios publicas, pretende·:;e crear segundo banco para
continuar o. exploração encetada pelo primeiro ; isto é, como o primeiro é immoralismo e deu os peiores resultados, organi
sande a lo.rlroeira com a auctoriza~ão do
Governo, quer se impedir um tal pt·e·
juizo aucturizo.ndo outro, ullegando·se que
a cancurrencia entre dous trará em resul·
tttdo a correcção do mal que o primeiro Já
causou.
Allega-se isto como si pudesse haver conCUI'J'encia na immoralidade, na ladroeira I
0 SR. VIRGILIO DA~IAZIO - lmmoral é O
abuso.
0 SR. LEITE E ÜITICICA-Não comprehendo
que se possr~ auctorizar a. orgn.nização de uma
sociedn.de chamadn Banco Auxiliar dos Servidores d11 Nação, quando o q Uü esta sociedade
pretende é simplesmente descontar os vencimentos rlos l'unccionarios publicas, ó m·ganizr~r-~;e,sern capital pt•opt·io, ti custa do rliuheiro qno o. Nação p11ga 11 seus emprcgados,ptll'11
tel-as bons e collocal-os em circum~tancius do
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poder concorrer com seu trabalho, dinriamonto, ú:; horas que 11 lei manda, aprcsent11ndo-sc na repartição o prestando os seus
serviços ao Estado.
Outr'ora, quando se comprehendia com seriedade o que er·am esta; cous[l.s, o dinheiro
que o funecionm•io publico recebi[!, da Naçíio
em cousa sagrada; ninguem podia tocar· lhe:
q SR. FELICIANO PENNA - Ainda hoje é
assrm.
0 SR. LEITE E ÜlTICICA- Hoje não é mais
porque .iá o banco,cuja organização foi aucto~
rizada pelo Governo provisorio, paga os venmentos dos funccionarios, vencimentos ~ue
elles d.eviam receber do propr·io Thesouro
do Estado.
Outr'ora, como ia dizendo, os vencimentos
do l'unccionario significavam o pii.o para a
sua famtlia .••
0 St~. FELICIANO PENNA- Ainda hoje.
0 SI~. LEITE E ÜITICICA- •.. significavam a
calma e o socego, a despreoccupação a respeito do dia seguinte; de tórma que elle não
tinha o direito de dizer• uma vez, siquer,
uquelle. que o. emprrgava:-Não pusso prestar mats sernços, porque vou procurar pão
para o meu alimento.
Assim, o Estado entregava ao funccionario,
mensalmente, aquillo a que elle tinha. dü·eito para se aliment<1r, vestir decentemente e
prestar· o serviço pltysico ou intellectual,conforme as funcções que lhe eram distl'ibuidus.
Um IJello dia, porém, quando se pr•ocurou
neste paiz meio e modo oe angariar o dinheiro do proximo ; quando se inventaram todos
os arttficios de explorações e se crearam sociedades para todos os fins licitas e illicitos;
quando o ultimo obulo de toda a população
do pa.iz correu pura a bolsa dos m11is espertos, e o jogo se organizou francamente, com
o.uctorização do proprio goveruo, que o estimulou ; qua.ndu se inventa.mm todas as
su1 prezas, alguem >C lembrou dos vencimeu tos dos funccionarlos publicas e dirigi u-se ao Governo Provisorio. Este com
urna facilidade inacreditavel, ou talvez sobrecarregado de serviços, sem ter tempo
do descm• ao fun~o dr~ medida que lhe era
solicitada, peruüttiu a certos inutviduos que
organizassem urna sociedade anonyml1, p;n•a
exploração dos vencimentos dos empregados
publico~.

Esta exploração so duva justamente pelo
modo po1• que o honrado Seno.tlor pel:t Bahit~acabou <I e ler ne,se Llecreto, revogando-se
ou derogan1lo·:;o as leis civis, p:tra pormittir
que o runccionario pulolicu lHlllosso cntre;;:u•
em pcnl10r o~ ôeus vt:ncimoutos, por• meio dtl
UIUIL [H·ucum~:iw cm cama prupt·ia,
quo
tinha força do conlructo, e quo IIUtoriz:IVtl o
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intermediaria a apresentar-se no Thesouro blicos, a quem paga, j:i. este banco teria fc·
para receber os seus vencimentos em lo::ar challo :1s suas portas.
V. Ex. c0mprehende que o Governo lledelle, até mesmo depois que f\lchusae os olhos,
quando a familia tinh:t o tlircito do esperar veria ter fechado as portus a esse banco, para
por estes vencimentos no menos pi1l'a Jitzer· que a claose dos runccionarios pu blicos se
lhe o luto, ao menos pn.m soccgadamcnte visso livre desse pol m immenso que ab·
SOI'Vtl todos seus vencimentos.
chomt• a falta do seu chofe.
O banco viu-se, apezar de todas as regalias.
Esta autorização horrível, medonha, inquo.·
Jific:tvol, que n5.o se podi:t acrcrlitur que ul- em dificuldades e,em voz de liquidm•-se, pt•o·
guem tivesse a Jembrançu de pedir, e muito curou meios de !olvPI·aS e os funccionurios
tlcar:1rn na. mesma situação de antes.
menos o Governo lle dar, foi concedida.
O I unco orgunizou-,e, e claro que sem caEm vez de se procurn.r corrigi!' o:; abusos
pital ou com capital rliminuti>simo, poJ·que foi m:tis fucil, como leu ha pouco o nobre
os vencimentos sfLo pa.;::os mensulmento, e o Senador, que os membros da syudicancia do
udiantamento feito no principio do me~ teriu banco se torn:tssem donos ddle.
de ser recebido logo em pm•te pelo menos no
Os outros funccionarios, que procuravam
liberiur-se desse b~nco, vieram ao Congresso
tlm do mez.
Portanto, havin. desconto mensal do capital e pediram tumbem um banco, dizendo com
empregaria; e comG esses emprestimos são muitn. razão: o Governo j;i. concedeu todos
feitos sempre deduzindo-~e logu por untcci· estes t':tvores; nós queremos nos ver livres
paçrlo do emprestimo o dinl1eiro que se tem daquclle banco e pedimos a couce.•são de
ue receber, isto é, o empregndo publico, que outro. SUI'giu então o. illêa. do privilegio que.
pede 200$ recebe sómente 1~0$, porque os 20$ constituindo um per·igo, foi pl'ocurado evitar
jtL ficam pr~t•a pagar o vencimento da presta- no projecto em discusoão.
E' assim que appareceram as dua'idéns em
ção, estõ. visto que e;;tu instituição devia
contrario,
não ó sómente banco dos f'unccio·
marchar de vento em pôpa.
narios publicas,' é banco auxiliar dos servi·
A a~sociação or~unizou·Se, e os po!Jres dores riu. Nação,
fJmccionarios, que tinham est.e :l.ttractivo elo
!-ião podiam ser mutuarias do banco os
dinheiro facil, porque tinham quem ll1'0 empregados publicas, eram os militares tlo
déssc, não pela confiançt~ cm si, mas pela corpo d11 nrrliada e os do corpo t!e bombcil'os.
garantia que o Thesouro lhes do.va ele que
Sr. Presidente, pediu-se esta fixaçiio de
receberia.m a qun.ntiu adcantm1a, princi- mutu:trios como si ellu nfLo l'O>se cont.ruria a
pio.l':lm r. tomar t!inheir·o, um'lS vezes por todas as regra~ e:estatutos das socidu.des uno·
necessida.de, outras vezes com o desrjo de nymns.
fuzerem um presente :í. mulher ou aos !ilhas,
Os mutuarias não podem ·ser fixados em
uma vez que podiam fazei-o com dinheiro lei nem em cbto.tutos.
facilmente obtido no bunco, sem se lem- Banco euma associação a que podem recor·
brarem de que no futuro este dinheiro lhes I'er tollos os que deli e precisam e não com esta
havi:t de sahir muito caro.
declaração de que os mutuarias do buneo
0 SR. VIRGIL!O DAMAZIO-Muito mo.is fo.cil- serão, não a população do Rio do J<tneiro,
menlc o conseguiriam de qualquer usurario, não a popular;iio do paiz, niio os J'uncciono.·
medi:mto uma quantia li1b~losa o. pagar.
rios publicas, mas as classes militn.t•es, uquel·
las
justt~mcnte que tenham escapado do outro
0 Sr, LEITE E 0ITJC!CA-Niio cru mo. is faci!. Porém fez·se isto. Pouco tempo depois banco.
Aquelle teria p!•ivilegio sobre os empreos funccionarios publicas vimm-:;e sobrecarregados com o peso enorme da contri- gndos civis e este sobre os militares.
buição que o banco lhes exigi:L, tirando de
O que receio é que, apezar da boa fé dos
si aquillo quo o Thesouro lhes dava; mas fJinccic,narios do banco, huja amanhã fusão
upczar de to1los os clamores que vicrum a !lestes dolls buncos e fiquem todos sujeitos :í.s
publico, apcznr lle todos os horrores destu consequencias desta mó. idót~.
situação 11 quo fleou reduzida a classo dos
0 SR, VIRGlLIO DAMAZ!O- A idéa não Ó
funcciont~rios publicas, o lmnco esteve ameam:i,
o que é m:í.o são os abusos. Entiío nilo
çado de Jallencia.
have!'it~ itléa bon.
Sr. Presidente, si o Governo, que p11ga aos
0 S!t. LEITE E 0ITIC!CA - E' vet•dade, mo.S
seus funcciomtrios, subondo quo o Governo
aqui
a idéa m;'L cstil. na propria ph!'llse com
Provisorio tinh:L commettido unm grande
que
esto
bm!Co se nprc1cnta; jtí se vô ahi 11
Jalta, p'•rmittin1lo a organizn~iio do lllllil nR~O·
cinção pura cxploraJ'-lhc; os vencimentos, li'!1Utle o a immomlitlat!o.
q uizusso atll.lhm· o mui. e p!'OCUJ'JtS>e zolur os
O S1t. VIRGJLIO DAMAZ!O- B11nco Auxilial'
interesses da clusso dos lunceionurios pu- dos Servidores da Na~üo.
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Sou de opini;io que se procure por todos
Banco explomdor dos sm·vid01·es da naçao.
os m<'ios cm•car o cidadão que exerce um11
Em quo o lmnco vai auxiliar aos servidores funcçílo puiJ!ico. rlas garantia$ nccessarius
tlo. Naçiio 1 Vae edifico.r predios para o.lugo.l·os para que a. sua lhmilht tique amparada :
os rnunte·pios, a>sociaçües uuxilio.res, todas
por preços mot.licos 1
as instituições quo recebam uma pequena
0 SR. VmGILIO DAMAZIO - ~Ias Ó esse O contribuiçiio, não como jmos do capital, mas
unico meio de auxiliar 1
par:t ser accumulnda e que sirva. ao menos
0 Sit, LEITB E O!TICIC,\-0 Banco O que vae de consolo ao l'unc·cionnrio uo lembrar-se
que a sua fa.milia não cahirá no infortunio
fazer é emprest:tr o dinheiro a juros.
completo.
O SR. VmGILIO O,DIAZJO - .Juro modico e Niio posso ver que, sob o pretexto de
prazo longo.
de proteger·se [\ pobreza, a.rranquem·se·lhe
O Sit. LEIT I·: E OrTrcrc,\- Ent.iio o jm•o de os unicos recursos com que póde contur para
um pc.r centl) ao mez é modico 1 Os bancos [\sua alimentação e de sua familio ..
dão por menos do que i,so. E' cari,simo pura O Congresso do. Republica niio pode acquieso funccion11rio pttblico. O juro de um por cer a semelhante pedido e devia tlesde logo
cento não auxilia a uinguem. serve somente levantar-'e contra esta idéa.
po.ra uma especulação commcrcial, para. uma Os vencimentos do funccionario publico
transacçiio conheci<J a, com grandes I ucros representam o seu alunento e de sua fo.milin,
para o que tiro. o tlinileiro.
e é bem claro que se elle não o tiver, não
O prazo não ti longo, porque a amortizo.ção poderá amanhã cumprir com o seu dever.
e jmos começam a set• pagos desde o di11 em E' para isso que o Governo lho paga todos
que ó feito o emprestimo.
os mezes e niio para exploração de biJ.r.cos.
O l'unccionario p:~ga immedio.tamente a !"
prestaçiio e juros correspondentes ao primeiro
O §r. Vi1•giHo Dam:azio oumez.
viu com attençiio o omdor que acabou de
E' a. mesma. cousa. que faz uma casa de litllar e viu com prazer que S. Ex. niio repr~go. Aind<L nessas cnsas nunca. se via pagar rutou um só dos principias que servem do
o juro de 84 •;•• como nesse Banco.
base não só ao prlljecto em dt,cus;ão, como
O Stt. VmGILIO D.u!AZIO- Juro c amorti- tam bem ao decreto do Governo Provisorio,
elaborado pelo Sr. Ruy Barbosa, então Miniszação.
0 Sr:.. FEr,:CIANO PEN:\'A- A amortização é tro tla. Fazenda, creando e regulando o B:mco
dos Funccionarios Publicas.
em miníma parcella.
Viu com prazer que o seu collega não enO SR.. LEITE E OITICICA- Mas, Sr. Presi- controu argumentos para. combatei' o proje·
dente, porque. contra t<s reg-ras econ,omicas cto, trazendo e11tlio parrt a discussão o.busos
que presidem á organização dcstassociediJ.des de certo condemnaveis, mas niio fundados em
ch11madas bancos, Já so conced.eu uma que lei que os proteJa, autes os pi'Pjurlicados
est;í, produzindo pessirnos •·1fettos, o Con- podem e toem o direito de reclamar perante
gresso ha de secunrlu.r aqnellc acto do Go· o juizo competente contra taes abusos.
verno Provisorio quo tltzia coucessües amplas,
S. Ex. fez pintat•, carregando com tintas
o Con"'resso ha de consentir que o privilegio bastante ne;!ras, o ~ua.dro que então desese extenda a outras classes o que saia desta nhou, lembrando a.lguns quadros tetricos que
Caso. um projecto, com sei,; discu>sües, com o se encontmm no 1\1 useu de Ma.drid.
apoio e approvaçiio de perto do. 300 homens,
Para. combater o projecto em discussão, o
que teom responsubilidu.de, prOJ?Cto que pro- nobre Senadot• pelas Alagôas, foi lmscar os
duzirá os me,;mos 011 peiores cJfeJtos do quo o abusos das concessões po.rít explorar loterias
banco existente 1 Creio que niio.
naciona.es, o ,iugo do bicho, o Pa.ntheon Cera·
Confesso que tenho o maior zelo por esta plastico e outras cousas de igual jaez, como si
classe que se chama do J'unccionarios pu· ellus pudessem ser comparadas ao Banco Auxilio.r dos Servidores da Nação, que se quer
b!icos ..
O homem que vive sontarlo a uma mesn., e p1•etendo crear, mas nem um artigo só
prestando serviços ao E;t11rlo dm•O:nte 30 e apontou em que so baseassem os abusos, que
tantos annos obedecendo aos caprJC!Jos dos go.ro.ntisse a impunidade dos infractores da
politicas, po.r<~ receber um ming-uado venci- lei.
Entcntlo que a corrupção de uma lei niio ó
mento o que mal ciJCg<L pnm ~Jvrm• da fo~o
seus filhos, quo nüo tem u di rol tO de d1stmh:r motivo para quo so lleixo de crear outras,
um real tln seus voneimontos p:mt qualq li C I' pois nüo oncontm lei alguma, por mais preciLdos gosos faceis t!It vitla, ó tlignu >em t1uvitl!t vitlit que o•ll;t tenho. sido ela!Jorada, que ovite
tle uma re~oml'eilS!I, afim, do que a sua faun· abusus, quando o seu executor usa de nm fó ;
deste motlo o abuso que se tem commettido
li:1nüo Jlquo no. miseria.
O SR.

OITICICA - Não ó isso, 6
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no Banco dos Funccionarios Publicos não
obriga a que commot to.m tambem os dirClcto·
res desse outro.
Mostro. que não procede o zelo quo nutr•em
em Jb.vor dos empregados publicas muitos
Srs. Senadores, pois si ello::> nii.o puderem
obter de um banco, nas comlk;ões iw!ic:Hlas,
um cmpresdmo, irfw, uc::>de que necessitem
eutregal'·St> ás manhas de um usurario, uão
só sacrificando o seu ordenado, pelo que
tanto se empenham os nobres Seuador·es,
como tamhem sujeitm··sr•-hião a muito
maior .imo, sobrecarregamlo em muito o::>
seus compromissos.
O orador estende-se cm divers:J.s out;·:J.s
considerações e termina contm-appc:llan••o
para o Senado, de quem espera justiça na ultima decisão do przüocto.
Ninguem mais petlindo a palavra, encer·
ra-se a di::;cu::;siio.
Annunciada a vota~•iio e veJ•ific~nrlo-se não
haver mais numero p:1ra delibertLI', procetle·
se á chamada dos Srs. Sett~dore~ que compareceram :i. scss:Io (45) o rleixam de responder · os Srs. .Tose Bel'!la.nlo, Almeida
Barreto, Fernanrlo Lobo, Paula Souza, Gu::>·
tavo Richard e Pinheiro Machado, que par··
ticip:mtm :i. l'desa os motivos por que se r•eti·
ruvam, e os Srs. Nogueir:1 Pamnagnà, Pires
Ferreira. Cruz, .Joiio Cordeiro, AI varo ~!a
chado, Abdon Mi!u.n<'Z, .Joaquim Pern<trnbuco,
B. do 1Iendonça So!tt•inho, Rego ~lel!Ll, Ru"'
•Tunior, Henrique Coutiniio, Eu:.;enio Amorim. Thomaz VeJilr,o, Morn.es !:!anos, C:ziadn,
A. Azcre<lo, Generoso Punco c Vieentc Mu·
chndo, que não fizeram communicação ai·
guma (2-11.
Fica adiada a votação da proposiçii.o.
lfb Sr. P!'Cl'IE•Eente- Esgotada a

mntcria. da ordem do dia,

sess:io seguinte:

dcoi~no

pam a <la

Votação cm 3" discussão rla propo'oiçii.o da
Crtmara dos Deputados n. 70, rlc !8DG, cuncodenrlo aos t'unccionarios publit-os .José );Jar·
cos Jngloz de Souza. o S:Lmuel .Jo~é PAreir:L
das Neves autori:l:tr;iio para. ruud[Lrom nesta
Crtpit:1l um bauco deuomin:ll1o-· «l3:mco ,\u·
xilim· dos Set•v irlorcs tl:L l\ar,iio·> ;
:2" di~cns>iio da pmposiçiio d:L Ca;n[Lra rlos
Deputados n. 3, do !8U7, ::utot·izant!o o Pu·
der Executivo <t ro!'orrnar 110 JH.l:ilo dr• al!'ci'C~.
com o ooldo por inteiro, o tonunte IIOIIOIIL!'IO
do oxorcito, sa.l'gcnt.o ag;..:l't'g"a.do 11n J'in.tnllut.D
Acarlomico, Arcilin de F:·eit.n,,
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Ao meio-dia abro-se a sessii.o, estando pre·
sentes os Srs. Manoel rle Queiroz, J. Ka·
r.uniJ[L, Jo::>ri Bernardo, Joaquim Sarmento,
Paulino Horn, FranciôcO Machado, Manoel
But•ata Justo Chermant, Benedicto Leite,
No"uelra Paranagu:i., Pires Ferreira, Cruz,
Jo:fo Cordeiro, Alvaro Machado, Almeida Bar·
rdo, Gon.;alvos Ferreira, Joaquim Pernam·.
bnco, B. <le Mentlonça Sobrinho, Rego Mello,
Leite e Oiticica, Ros:1 Junior, Severino Vieira,
Virgílio Damazio, Henrique Coutinho,· Eu·
genio Amorim, Quintino l:locayuv:1, Tnomaz
Deltlno, Feliciano l'enna, Gonçalves Chaves,
Fernando Lobo, Paula Souza, Moraes Bar·ros,
C:Liado, Leopoldo de Bulbões, ,Joaquim rle
St~uza.Antonw Azeredo,Generoso Ponce,Aqui·
Iino do Amaral, Alberto Gonr;ulve::>, Vicente
Macharlo, Estevez Ju111or, Gustavo Richard.
Pinheiro :Machado, Julio Frota e Ramiro Bar·
cellos (45.)
Deixam de comparecer, com causa partici·
pnua, os Srs. Gomes de Castro, Pedro Velho,
Almiuo A1fonso,Abdon Mil:tnez, ltos' e Si! va,
Conllto e Campos, Leandro Maciel, Porciuncula, Lt~pos Trovão e g, \Vanuenkolk, e
,crn cll11, os Srs. Ruy Barbosa o Domingos
Vicente (12.)
E' tirl:~., posta em discussão e sem debate
upprovada a acta da sessiio anterior .
o Sr. 1" Secrelal'io cli conta do seguinte
EXPEDIENTE
Officios;
Do 1\Iinistorio rla Guerra, rle 27 do corrente
mez, transm ittill!1o a Mensagem com que o
Sr. Pre~itlento da Republica, satisli.tzendo a
t•equisiçüo que lhe roi feit11. por esta Gamara,
t·errwtte o processo do conselho de guerra a
que re~pondeu o general de brigo.dtl Antonio
Jnsri 1\!:Ll'ia Pego .Junior. A quem fez a requ isi~•iio, devo! vendo depois iL Secretal'itt rlo
:icnndo, alim do ~er restituído o processo :'L
Sccretu.ria r1a Guerra.
Do~ ~!inistcl'io rlu..Justiç>a o Nogocios Interinres, do 28 rio corrente mez, transmittmrlo
:L ~Jen,agum com quo o S1·. Presidente da
t~epnblic:t, rcmcr.tendo cópia do termo <lo
euu r.mc:t" celebmtlo üntro uquelle Minirterio
"" llt• ..lu~ó i·ty:.;ino lJu:u·to Pm•oira, para a
'·I ;~ltut ·a<;it" ti r1 co!IS< •1iti ar; ii o Hystoumti e:1 uC\
LLJd:u; t~!:l d.t:·qJO::Iit,~(J~S vi:~cntc~ :-ol.Jt·e a 01'g'Hni ..

za,;iiu tia Just.i<p. OJH'Ocos'o lbtloml, inlorrn:1,
ti!II ro;posh i1 mou:;agom do Senado, do :~o
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deste mez, que para semelhante neto o Poder
Executivo fundou-se na disposição do n. 2
rlo art. 87 da lei n. 221, de 20 rlc novembro
de !804.-A quem fez a requisição, devo!·
vondo depois :1 Secretaria do Senado.
Do mesmo Ministerio, de ·29t1estc moz, tran·
smittintlo a ~Iensngem com que o Sr. Presi·
dente da Republica., respondendo :1 que lhe
foi dit·igida pot• esta Camara,em 2-1 do prc~ente
mez,presta informações sobre aquartelamento
de um contingente da guarda nacional da
Bahia.-A quem fez a requisição, devolvendo
depois á Secretaria do Senado.
Requerimento do Antonio Carneiro Branrlão eM. L. Cel!ier, em que solicitam, como
representantes de syndicatos estrangeiros, a
concessão, para si ou companhia que organi·
zarem, para estabelecerem na bahitt do Rio
de Janeiro uma emproza de docas o armar.ens
para carga, descarg11. e conservaçiio do café.
-A's Commissões de Obras Publicas, Emprezas Privilegia<las c de Finanças.
0 SR, 2' SECRETARIO declara que não h a
pareceres.

•

O Sr. Vicente 1\lachado-Sr.
Presidente, peço a V. Ex. o favor de enviarme as duas mensagens do Sr. Presidente da
Republica, lidas no expediente úa sessão de
hoje, mensagens que fornecem informações
solicitadas em virtude· de approvação do Senado, pedi• la cm dous requerimentos por mim
aprese atados.
Uma deasas informações vci u inserida no
Diario O(fi.ciat de hoje; é a relativa ao aquartelamento de batalhõe> •la guarda wwiona.l na
capital da Bahia ; a outra informaçiio refe·
re-se ao contracto feito pelo Ministro da Justiça com o Dr. Jo,;é Hygino Duarte Pereira
para a consolidação das leis fede!'aes.
Tenho de apres011tar um requerimento ao
Senado, no sentido de dar-se publicidade no
jornal da Casa as informações sobre o contmcw feito com o Dr. José Hygino.
Fundamentado eJso requerimento, devo utilizar-mo de algumas informaçue~ prestadas
pelo Sr. Presidente da Republica, adduzindo
sobre ellas algumas considerações.
Lembrarei ao Senado quo, qua.Illlo fu!lflamCiltoi o requel'imcnto polindo inlormações
sobre o aq uo.rtelamento de batal!Jõcs da
guarrla nacional na Bahia, declarei quo no
acto do Poder ExecL!tivo se via uma flagmnte violação da lei.
0 SI~. SI•1YERINO VIEIRA·- Niio apoiarto.
O SIt. VrcgN1'E l.V!MHADO- O ill ustro Sena·
tlor !JC!rt Bahia, quo acaba <I<; hon t•nr-mo com
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dos batalhões da guarda nacional da Bahia.
tinha sido feito em obcdiencia ó.s prescripções
legaes.
AIT!rmei,como ainda faço,que o Governo tomoLt deliberação semelhante movido por motivos de occasião. Não acho razoava!, porém,
que o Governo, por esses motivos, salte por
cima da Constitui~'iio. ·
O aquar·telarnento da guarda nacional na.
Bahia, annunciarlo pela imprensa, recebeu
hoje n conflrmaçiio olllcial do Presidente da
Republica; mas ri um verdadeiro attenta.do á
Constituição de 24 de fevereiro.
O facto do Governo transgredir disp.osições
constitucionaes não póde escapar :1 censura
do Senado.
As informações prestarlas pelo Sr. Ministro
da Justiça declaro.m que, em virtude de pedido do Govormvlor da Bahia, foram expedidas ordens para aquartelamento de um batalhão d:1 guarda nacional.
Acompa.nbnm a Mensagem do Sr. Presi·
t!ento da Republica nada menos de tres peças
o!Uciaes do Sr. Ministro da Justiça e dois officios enviados pelo Sr. tenente·coronel Pedro Alfonso de Moura ao mesmo Sr. Minis·tro.
Desses documentos ~c evidencia que o
nqull.l'telnmento se realizou por aviso expe·
tlido pelo Ministro da Justiça.
Cumpre consignar t.ambem um outro facto.
Não desejo entrm• em minudencias na demonstração da illegitimidade do acto do Governo, porque ella se acha, assim creio, na
conscioncia de todos quantos examinarem a
questão.
0 SR. ROSA JUNIOR- Difflcil será, porém,
a V. Ex. justificar a sua proposição contestando a legitimidade do acto.
0 Su. VICENTE MACHADO - Bem ; V, Ex,
assim julga. Estou apreciando o facto de
modo contrario o penso ha ver•á no Senado
muito quem concorde commigo, embora a
minha pala.vrtt não se revista da autoridade
e do valor da pulavra de V. Ex., competentissimo na mataria. Em todo o caso, cada
um exponde o sou pensamento e mostr•a qual
o 80U modo do entender·· a lei; interpretai-a
não é p1•i vilegio de ninguem.
Ignol'o si aca~o o Governo possue para tanto
brd vct d' irwcntion.

Quem aprendeu a ler e :t escrever e tem
deanto ue si o texto da lei, póde interpretai-a
com o auxilio d1:1s luzes proprias.
O SIL Sgi'ERINo VIEIRA- Por isso mesmo
rlevo V. Ex. sor mais tolerante para com a
opin iiio Itllwia.
O filt. Vr01~:-:n; ~'1.\cn.\DO- Como ia diUlll -niio llpOi:l.t!O-SU.,t.IJiltliU <JUO O p.,.
11 Jl' Exc~utivu estttva uo oxercicio do uma. ?.Ondo, nii.o <lo;<uo entl'u.I' Ho csLur..lu tht legiattrit.uiçií.o sua o quo o ttquartelamuntu timidude do acto· do Ou vemo. Em ftwe da
1
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letti•:> con,titucionul, julgo tn.l neto um attGn· so pos-a uflirrnar ost(•ju. em exccur;ão 11 lei
todo, o Ee~uestro do umD. o.ltribuiçilo do do 18511, rcbtiva ú. guarda nacional d:> rlahin..
A disposiçilo a que parece rol'~rir.se o Sr.
Congrcsw Nnciono.J.
Ministro da Justiç t é 11 ria lei n. ~31, de 14
Passo, comtudo, odennte.
Trarei uo conhecimento d:l Casa um facto de novembro do 1890, quo man<ln continnar
em inteiro vigor as da lei elo 1850, torn:mdo
relatado na menmgern.
Quando, lw. dia~; funilnmentci um reque- extensiYus á gtwr'd11 nacionul do paiz as tlis·
rimento, lern bra·so talve?. o Senado, res- posiçt!es da rel'eri(h\ lei.
nondi a um aparte do honrado Senador pela.
0 So.. S~evllmNo VIEIRA-E' só o que manda
ÊD.hi', sltlientan,1o o Jilcto tlo im1wrt:\!' o vigorar?
nquortel:unento da guaré.l11nacionn.l iln, Baltia,
0 SR. VICENT!l MACHADO-Não sei, como
em avultado dispendio para ts coft•cs publicas, quando, no contrario, pretendi:t o estin·á incluidtt msr.a rcfercnci~ a guardO:
honrn.rlo Senador !tira nr,s;e ~entitlo um gentil nacional da Bahia, eslado não lllnitroplie corn
paiz c;;trangeit•o. PedeJ·ia ao homado So·
otrerecimcnto no goVl'l'lllltlor <lo Estado ...
naúül' ll\tl infOJ'IUUSSC por onde.,.
0 So.. S!lVJC!UXO VrP.IIlA - Pert~úe-me
O Srt. SEVEI:JNO YnmtA-JiL rlissc outro dia.
V. Ex.; nilo exclui a llypotlleso ele JlogaMo.s pcç·o a palavm p~1rr1respouucr a V. Ex.
montos.
0 Srt. Y!CilN1'8 MACHADO-Bem, Acho·n~e
0 Sa. VICENTE M.\CIIADO- A guarda na·
cional do Estado dtt Bah ia foi a~uarteladtt de cntii.o dispensado de tocar neste ponto, exaccordo com o disposto no. lei de 1850, ci· pendendo minhns obSCl'ViíGÕes ilepob de ouvir
as d~'c!~ l':.ç0cs do i!lustre SC11ador.
tando se ate o u1•t. 01 dessa lei.
Tinha direito, 11emnte o aviso exp<.rliclo
Poderia retirar-mo da tt·il,uua, >em n.c·
pelo Sr. Ministro da Justiça c deante r!tL d is- cre>centar mais cous:1 alguma solire a gu11rda
·posição do art, 87, da lei do 1850, do pergun· nacional da Bahia. Devo, porém, ref.,l•ir·me
tar no <lovcrnn por conta de quem será efi'e· ainda a um outro po11to o folgo irnmenso
ctuado e3se pagamento-si JlOI' meio dos co- esteja p1·csento o i Ilustre representante dcs~e
fres l'r.drn·acs, si por intermcdio dos cofres do Estado.
~stado d~ l:lahia, nüo sei lJem, .cm visüt ~as
Julgo que o nnno pns:;ado, Sr. Presidente,
lnformaçocs 11 quem vae n)lrovettar o scrvJço I V. Ex. ouviu afllrmar se no Scnat.lo IJ<IC t\
desse aqutn'tE'larnento...
Const.iluiçrro do Rio G.r.·rmrlo do Sul era at.t.rn·
O Sn.. S~ev~eiuNo VmwA- Em o cnso de tatoria â. Constituição ria Uniilo,pretcrindo,rc·
responder: conforme o GoYerno a quem n.pro· vagr;nrlo.dc·srespeita.ndo cUspo~i<;ões t·onstantes
tia p:1cto l'und::.mcntal da 2~ de fevcroiro.
vcitar o serviço.
o Sn.. VrcEN2"E ~fACHADa_ Qunnto no Foram, é verdade, Jogo l'c'.,atidas tars affiraquartelamento da. guarda nacional da Ba· mações, o julgo que com grande superiori·
hia, o Governo pr~tendc tm• n.rtuarJ:,;Jado um dude. Até n.gora. nilo encontrei quem assó batu.lhiio, om rlesaccortlo wm as infwma- sevcrassc cscntlatlo em t•rincirJios legnes ou
ções do commnntlant•l supcl•iot·, que diz ter scicr~tillcos, que a Constttnic,·iio ~o Rio G!'aw!e
nquartolado tlous.
· do S<1l attc,nta contra a. dtL Un1uo..
.
~!as nem o Sen•trlo, nem u ma1onR. dos CI·
. Em qualquer dos casc•s h~vcrú. avultado d!ldilo.s se cnLJ·~gnn ao estudo cspcciu.l uns
drspendJO para os corrr·s puhltcos.
ConstJtuiçGes dos diversos E,;tmlo~; de motlo
Alem di~to, n. l\len~agern do Sr. Presidente quo em muitos tlell•.,~. disposiçõ<•H antr<godu Repub!ICU, uo envrat• ns tnformnções pedi- nicas à CotJstituiçiio tlu Uni[,, passam por lll·
das no me~ requerimento, dr·nuncia.m um to!ro despercebidas. ConJ't•sso mctimo ~ue,
facto contristaLlor pu.ru os membros tlo Con- si niio f'o>NI a opportnni<Ja,Je de estudar a.
gresso NacJ_oJ~al.
.
~uestilo r!it gual'da uucional da Bnl!ia, tendo
O Sr. Mrmstro ~la Justiça, auto!' proYavol neceB>i<lado de compuiS!lr toda a legislat;ão
da Mnnsagem env1atla uo Congresso pelo Sr. a respeito p:>l'<L não lillsem• a minlm urn·uPresidente da Republica, porquanto o lacto mentaçiio, não tori11 encontJ•ado 1111 Ctn:1tise refere a serviço uttlncnte it su11 secretaria, tui,•flo dtt BttiJilt a dispo,içito r1ue vou referir
declarou que o aquartelumonto da guarda ao Senado,
nacional se realizara cle.accordo 'om a lei de
E' o caso qnc a guat•rla nacional da llahin,
1850, em plena urgencw., em virtndc da lei pela Cou;;tílui<,,ilo do Estudo,N.tú sujeita aoge.
n. 481, de 14 de novembro 1le 189G.
vernador, que, como comnmndantecm cltct'o,
Nilo poesuo a collecçfio rio leis, mas vim moLilizn-a e rnovo-n de accort!o com ordens
!toje mnis cedo 110 Senado o lllL 1Jibliothecr1 do C1overuo dit Uniiio; pela Ct~mtitui~'i'o dn,
:procurei com cui<hu.lo ,Te~colwit• a tli~po~içüo Hahin, p11is esse E'tndo <'111\mun a si um:o.
a ~uo so rcJ'el'iu S. Ex. Cou/esoo, porém, nlio iu:;LiLuin,·,o por sn" nlll,urcza lcderr<l, nuica u
ter encontrado disposição alguma pela. qual oxclusivnmcnto pcrtuncentc it Uuiiio.
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0 SR. SP.VE!U~O VJEIR,\ -Ainda ha outn
dofei to,, outra irt•cgularidn.do no. Cow;ti t !li ~:iio
da Bahta.
O Stt. VICEN1'l~ ~!Acn,\no- Conheço a Con~tit:uiç,io Fodrr:<l; ori qne pnrel1:1 o; E:;tldos,
em mu.teria do !orça militttr, só pódem ter
corpos policio.es.
Não podem emprchcnrlor I)'UerJ'a, usa.r de
repremlias onm outr0s Esb.t1us; EÓ podem. por.
t:\ttto, militll.t'izar lur\'as para scrvir;o pJlicial,
Na Ba h ia, porém, fui·so além: cNou-s, uma
milícia. cíVica aproreittmdu·se os elemenk~s
ua guat'Lla nac,onal, instituição federal.
0 SR. SEVEr:JNO VIElllA-Era a milícia Ci·
vica dos Estados de que tratava a Consti·
tuição.
0 SR. VICENTE~ MACHADo-Mas a Constituição refere-se a esta milícia 'I
0 SR. SEVERINO VIEIRA dá um aparto.
0 SR, VICENTE i\L~CIIADO- E SÓ iJCOU SUO·
sistente para a Constituinte rla, Bahia?
O SR. SmvEmNo Vmm,\.-V. Ex. cn~ontm.rá
no Senado quem lhe p:.~ts~ responder a tal
respeito melhor do que o humilde Senador
que occupa esta carJeil'<l,
0 SR. VJCE:NTE: MACIIADo-Para def6ntler a
ConsLitui~·ão da Bahi:t?
Não sei qual o respons,wol por esse facto
:t não sc,r a Const.ituinto da Bahia. Conhece
V. Ex. talvez outra. entidadu jul'idica ou po.
lítica capaz de ser respousavcl pel;t Con,til.uição da Bahi:t, pela sua organização; confesso, porém, desconhecei-a.
Tudo quanto posso assegurnr é que, mais
do que nunca, dcvtlmos lountr o accordo, a
extl•aor•dinaria communhão de vist:Ls existentes entro o Governo da União e o da 8:1 !tia.
Do contrario, dada a commocão intestina
desse Bsbdo o Governo Federal, no tomar me·
didas para reprimir a pcrtm•bo.ção da ordem,
arl'iscava-se a entrar em connicto com o governo da Bahia.
Dar-se·hia isto, caso nii.o houvesse o referido
o.ccordo; neste momento, como disse, mn.is do
que nun<·a,, felicito o paiz pela existencia
deli e.
Nilo fosse o accordo, ~ o governador da
Bahia defenderia, com toda a rnzíio, pois é o
guarda. da Cunstil.uiçiio da Bahia, a uisposição desta Constituiçiio. O Governo da Uuiüo
tambem guarda., e, sent.inella vigilante rios
direitos d~t Uniiio, pugnaria pela rlisposir;ão
do. Constituição r'edorul, pelo exercício das
attribuiçüos •los diversos poderes da no~s:t
curta p,.litica. lce~ultnria quiçit d'tthi um
conOicto, porquu.nt.o 11 Uni:i.o ilt oncontmr n
miltcia civíca, a guarda nacional, instituic;iiu
por sua naturezll essencio.Imento foder1tl, ás

or<1ens e sob o commamlo do governador du
B:thia. (!Ia muitos a. a1·tcs.)
Ondo é que o nobre Senador encontra
isto?
Sr. Presidente, cu deeconfio que ainda
torei occasião de cans:J.J' a pacieocia de Senado
(nrTo apoiados) porque me obrigu~i a vol·
tar á1ribuna depois das infurmações que me
vae dar o illustro Senador pela Bahia; mas
permitta.-me o Senado q]le ainda faça algumas
outras ob>ervações.
Pedi, !ta tempos, informações sobre o con·
tracto feito com o Sr. Dt•, Jose Hygino Duarte
Pereira para o serviço da consolidação das
leis relativas it .Justiça. Ferlet·al.
Lembro·me, Sr. Presidente, que o meu requerimento provocou d~t p11rte de alguns dos
Srs. Senadores opposição formal, declarando
SS. EEx. que o Gove1·no da Uniiio havia feito
um contracto perfeito, autorizado por lei,
contrac:to regular. Eu achava na occasião,
como acho ainda hojc, que o Governo tinha
ido Pl'Ocurar, p.1ra contr,1ctar, um individuo
que elle proprio, por clecreto, dias antes,
tinha considerado invalido.
O que é exacto, entretanto, é que isto foi
feito, e hoje só resta ao Senado e ao paiz
reconhecer e julgar o modo por que (.•i lavrado
semelhante contmcto pelo Governo da União.
Eu sempre aprendi, e niio sei si actual·
monte as cous3s süo lidas por outra cartilha,
que nos cont.J'actos h:t obrigações e deveres
entre os partrs pa.ctuantes, obrignç•'ícs reei·
procas, quo, r'reteridns por uma ou outra.
p1rte, dão Jogar a penas, a multas, a outt·as
imposições, pura q uo se pos:a, cm um mo·
monto dado, fazer olfectiro o contracto em
todas as suas disposições.
Agora, chegou-me ao conhecimento o con·
t1·acto cuja cópia pedi ao Governo da Uniíio
que me !'osso pre>ente, por intermedio do
Senado, que approvou o meu requerimento,
contmcto feito com o Sr. Dr. José Hygino
Duarte Pereira.
St•. Prcsidün te, creio que o paiz ha de
lucra.r alguma cousa em que S<'ja publicatlo
o dito contl'aclo, e si o Senado niio se julga já,
bastante fa.tigado com o que venho de ui;r.er
e com a minha presença na tribuna, ainda o
incommodttrei com a leitura t\e tão distincta
peça que mm o prop!'io Govemo ousou
cliarrmt·tle contracto, e que niio passou do um
termo firmado perante o Ministro da .Justiça,
relativo ás obrigações contrahidils, obJ•igando·
soo Governo a pagar no Sr. José Hygino
15:000$, em preHtaçües mensnes llc 3:000$,
dovomlo o trabalho ser feito dentro do prazo
do cinco mo~.es.
~eço 1!. jurisprurloncitt do meu illustre
amtgo Senador pel!L Balda ...
0 SR. SEVI!:l\lNO \'mtnA-NÜO tonllo jm•isprudcncia.

244

ANNAES DO SENADO

0 Sit. GONQALVII:S CIIAVES- Note V. Ex,
que perante a lei, esse termo tem força de
escriptm•a publica.
0 SR. VIOENTm MACHADO-V. Ex. mesmo
acaba de dizer que ao Governo só resta um
recurso, si o termo não for cumprido.
0 SR. GoNÇALVES CHAVES dá Um aparte,
0 SR. VICENTE MACHADO - 0 termo foi O
que eu li.
0 SR. GONÇALVES CHAVES - Ha antecipO:·
ção de pagamento ~
0 Sa. VICENTE MACHADO-Senhores, nem
este serviço.
tudo quanto nós dizemos dest:t tribuna, por
Si fizer o trabalho dentro do prazo, recebe sermos da opposição, é dictado por espirita
os 15:000$; si nii.o fizer dentro do prazo, re- opposicionista. Covenhamos em, que este
cebe os 15:000$ do mesmo modo. E si não é facto, que verberei desde o primeiro moassim, eu pergunto, deante deste termo-que mento, é digno de reparo e de reprovação.
não é termo ele contracto, porque nem tanto Aproveita-se um individuo, incapaz phys!se julgou com direito de cllamal·o o Sr. Mi- camente, para fazer um trabalho.
nistro da Justiça-pergunto qual é a obrigação do Sr. Dr. José Hygino Duarte Pereira1 O SR. GoNÇALVEs CrrAvEs dá. um aparte.
Qual o meio de tornar ob1•igatoria para e!I e a 0 SR. VICENTE MAC!lAD0-0 facto ainda
eutrega do trabalho a que se comprometteu 1 passaria, si o Governo houvesse feito um
0 SR. GnNÇAI.VES CIIAVES-E' principio de contracto, de modo a garantir os direitos do
direito que quando níio ha clausula expressa, Thesouro.
a falta de cumprimento de obrigação re- 0 SR. GONÇALVES C!IAVES-Póde ser que o
trabalho esteja feito.
solve·se em indemnização.
0 SR. VICENTE MACHADO-Nesse caso, peço
O SR. VICENTE MACHADO-De modo, Sr. Presidente, que teremos muito breve de ver o licença para quahficar o acto do Governo
Governo da União, caso o Dr. Jose Hygino de um modo um pouco vehemente.
não se desobrigue do compromisso que tomou Si o trabalho estó. feito e si por elle o
com o S1•. Minist1•o da .Justiça, teremos de Dr. José Hygino vae receber durante cinco
ver, repito, o Governo propôr uma acção por mezes a quantia de 3:000$ mensaes, então
indemnização ao Sr. Dr. José Hygino Duarte o acto do Governo é, permittam-me os nobres
Pereira, para have1• a quantia que elle tenha Senadores, uma immoralidade.
o nobre Senarlor sabe que já. foi trazido
recebido em troca. de serviço que não fez.
0 SR. GONÇALVES CHAVES dá um aparte, ao conhecimento do Senado o seguinte facto:
que o Dr. José Hygino fazia parte, junta·
0 SR. VICENTE MACI[ADO- 0 que nito ha monte com outros illustres jurisconsultos,
ninguem que seja capaz de afirma1• e que do uma commissão que devia confeccionar
elle é um contracto garantido por qualquer aquelle trabalho sem remuneração alguma.
disposição de lei.
·
0 SR. GoNÇALVES CHAVES-ISSO é outra
O que afirmei a primeira vez, e com
grande pezur afirmo novamente hoje, perante questão, em que não entro.
o Senado, é que esse contmcto foi um favor 0 SR. VICEN'rE MACHA. DO-Si O trabalho
do Gover•no ao Dr. José Hygino Duarte Pe· estó. feito e pol' elle se paga ao Dr. Jose
reh•a, favor tanto maior quanto o proprio Hygino 15:000$, o que é justo e razoavel é
Governo sabia que elle estava invalillo para que, ou se pague a todos os outros membros
esse trabalho.
da com missão igunl quantia, ou não se pague
0 SR. GONÇALVES CHAVES- Invalido para a ninguem.
0 SR. GONÇALVES CHAVES-Creio, que não
isso 1
me
fiz comprehender. O que eu disse foi
0 SR. VICENTE MACHADO- A informação
do Governo, a cópia do contracto, que pedi, que a argumentação de V. Ex. não era de·
aqui estiltlemonstranllo a vertlaoo da mesma cisiva, porque pórlo dar-se o5ta hypotbese,
asseveração. Nom contl'nelo !'oi l:wrado, mas que é muito commum entre juizes, que é :
tomarem apontamentos de to·Jas as reum simple~ termo, pdo ~ual se ratificou o elles
formas
c lois ...
nccordo vcrlial feito ontl'e o MinislJ'O d11 Justiça o um mom bro apos9ntat1o do Supremo O Sa. VlCllNTE MACI!Ano-Nesso Cllso, asso
trabt~lho podaria ser aprovoitntlo por qualTribunal Federul.

0 SR. VICENTE MACHADO- •.. que me diga
si isso so donomina um contracto; ondo
estilo as obrigações do Sr. Dr. José Hygino ?
Si olle, findos os cinco mozes não apresentaJ
trabalho algum, qual o meio que tem o Governo para lazer com que revertam aos
cofres feneraes as quantias que houver recebido o sr. Dr. José Hygino, pagando serviço que não toi fe'lto ~
o que vejo por este termo é que o Sr. Dr.
José Hygino Dua1•te Pereira foi, permittamme a expressíio e peço ao Sr. tuchygrapbo que
gripbe-(oi contractado como empregado para
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quer o:utro, menos pelo Dr. José Hygino, Posto a votos e approvo.do o requerimento
do Sr. Vicente Machado, pedindo a publi·
que fazta parte daquella commlssão.
O que é exacto é que não tenho de entrar cnç\io das informaçiles relativas ao Dr. José
nessa indagação. O trabalho não existe Hygino.
está. por fazer; tanto assim é que o Governo
o contractou, marcando o prazo de cinco O Sr. Severino Vieira vem dar
mezes para sua apresentação.
breve resposta ao nobre Senador pelo PaNão é, pois, pela có~ia do trabalho, que se raná,
que extranhou que o Governo houpa.ga ao Dr_. José Hygmo.
vesse
affirmado
em sua mensagem estar em
Sr. Presidente, vou deixar a tribuna, forpor torça do dispositivo da lei n. 431,
mulando verbalmente o meu requerimento avigor,
lei n. 602 de 1850, relativa á guarda napara a publicação da mensagem e do termo cional.
que a acompanha.
teve occa.sião de responder a
O Ministro da Justiça deu·se pressa em Quando
Ex., ao tempo em que veiu a debate o
publicar ns informações que mandava sobre S.
requet•imento de informações, que hoje foa guarda nacional da B~hia.
mm ministradas a S. Ex., olfereceu-se-lhe
Comprehende-se isto. O governo da. Bahia ensejo
que a interpretação
e o Governo da União, na extraordinaria so- que davadeaodemonstrat•
n. 20 do art. 34 da Constituição,
lidarie,lade politica que os une <ão obri- não era simplesmente
uma opinião indivi·
gados reciprocamente a defenderem-se, ainda dual, ou uma interpretação
opinativa; era.
mesmo com sacriftcio da lei.
uma interpretação consagrada já por um
0 SR. SEVERINO VIEIRA-COm sacrificio da acto legislativo do Congresso Nacional.
lei, não, senhor.
De facto, esta interpretação existe por
0 SR. VICENTE MACHADO-Foi por isso que força da lei citada, n. 431.
referinilo-se o facto l<O Estado da Bahia o E' verdade que o nobre Senador não en·
~inlstro ~deu-se pre~sa, repito, em dar 'as controu, na leitura que fez dessa lei, o dispo·
mformncoes, e fez m1us do que i~~o apenas sitivo que manda vigorar a lei n. 650. Mas
as mandou iL Mesa do Senado, prfteriu todas S. Ex. encontra alti alei n. 431, approvnndo
as. praxes ~eg~idas até~ agora, e mandou pu- o decreto de 1891, que estendeu aos Estados
bbcar as dttas mformaçoes no Diario O{ficial. da União a organização da guarda nacional,
darla por decreto do Governo Provisorio, em
Não fez, porém, outro tanto em relação a 1890, nesta Capital Federal.
mensagem contendo as informações sobre
este celebre contracto.
O SR. VICENTE MACHADO- Tenho-a aqui.
. Quando digo-contracto-peço no Sr tachY· O SR. SEVERINO VIEIRA- Nesse caso, vê o
grapho que vá. pondo o grypho, porqu~ 0 pro· nobre Senailor que a lei n. 431 deu forca de
prio Governo não ousou dar-lhe esse nome lei ao decreto de 1891.
,
chamou· lhe termo de obrigação.
' o decreto de 1891, por sua vez é remissi·
Requeiro, portanto, que seja dada á. publi- vel ao decreto n. 190, e este decreto, no
cidade a mensagem e o termo que a acom- art. 27, declara em vigor todas us disposições
panba.
da lei n. 1.550, que não estiverem com elle
O SR. EsTEVES JUNIOR-Peço ao Sr. tachy· em ma~ifestacontra!licção.
grapho que tome nota de que o commandante Daqm resulta, portanto, que da lei n. 431
desse corpo da guarda na.cional foi o mesmo se chega 1\lcilmente no decreto de 1890, cujo
que, depois do dia 15 de novembro, se Ie- art. 27 foi reconhecido pela lei n. 431.
va.ntou c~ntra a Republica, como muito bom o SR. JoÃo CoRDEIRO ...: A lei n. 650 está.
monarch1sta,
revogada pela Constituição.
0 S~. SEVERINO VIEIRA-Quem foi que 0 SR, SEVERINO VIEIRA-Não, senhor. De·
contou 1sso a V. Ex. 1 Quem é esse comman· clat•a, pois, que niln tem t•aziio o honrado Sedante~ V•, Ex. nem sabe quem elle é.
nadar, qwmdo, declara que o seJ•viço que está
O SR. ESTEVES JUNIOR-E' o que se diz.
presta.ndo actualmente _o 5" batnlhiio. rle in0 SR. RosA JUNIOR-D que se diz não tem ~a,nt11r1a da g~~rda .nnc19nal diL cu~Jt~l do
fundo de verdade para pot!er ser assim a•se· E~tado da Bu .• ta _so podu~ ser deteJ mmndo
verndo.
'
•
pelo Congresso Nactomtl.
o SR. SEVEIUNO VIEIRA-V. Ex. sabe quem Porque, como já. demonstrou aqui, adisó o commandrmte 'I
posição_do art. ,'Z4 o que dá ao Congresso é a
nJ,i;ribui~ão rlo, cm conscquencia ria mobiliza·
0 SR. VICgN1'lil MACHADO- .!Má aqui o çlio, utiliz1tr a gual'da dacional, como reserva
nome dollo no Diario Official: Pedro Alfonso d? Exerci to ; mas actualmoute, a guarda nado Moura.
mona! está servindo na guarnição lla Ballia.
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como milícia cmcn, e sujeita abulo. á o.uto.
Tüm o f:wto allegado como uma novidade,
ridade do Ministro da .Tustiça.
e conles:;a quo (•ahio das nuvens!
Não é, pois, o caso de •]Ue cogitou a Consti0 SR, ESTEVES JUNIOR-POÍS não é de hoje 1
tuição.
já
do ha muito tempo que tenho noticia
Quanto á excrescencia que o honrado Se~ disto.
·
nador notou no. Constitui~ão do seu E,tado,
0
SR.
SEVERINO
VmiRA-S. Ex. est:i. mal
precisa dizer que o projecto desta Constitui·
çãG, redigido ~uasi que po.rallolamente á uJ. informado.
tima phn.se da discussão da Constituição Fe0 SR. ESTEVES JUNIOR-Não estou. E V. Ex,
de!'o.l, de n.lgumtt sorte o.moldou·se aos seus sabe perfeitamente.
preceitos quanto a guarda nacional ; porO SR. SEvgmNo VIEIRA-Ignora o facto,· e
quanto,o que é facto, do qual dão testemunho
como
niio sabe, colloca S. Ex. na obrigaçilo
to~ os os membros i!lustr.•s que fizrrn.m parte
do Congresso constituinte Federal, é que o ele dizer quem foi, porque não conhece ninart. 20 foi approvado com as seguintes pa- .~uem a quem S. Ex. se refira.
lavras : mobilizar c utilizar a guarda nacio. 0 SR. ESTEVES JuNIOR-TOdO mundo sabe
nal ou milicia cívica nos E;tados.
disto.
Entendia-se, poJ•tanto, na occasião "rn que
0 SR. SEVERINO VIEIRA-POiS S. Ex. está
foi elaborada a Constituição do Est:u\o da agora
obrigação de declarar o nome o
Bahia, que os Estados podiam t<·r a suo. mi· narr·tn• onafacto.
Jicia cívica ad instar do que se dó. na grande
U~t Sa. SE.,ADon-Si e verdade, apresente
Republica Americana.
Não é, porem, esta a unica dissonancia ou as provas.
exorbitancia que o nobre Senador ha de
0 Stt, SEVERINO VIEIRA-Depois de 15 de
encontrar na Constituição do Estado da novembro, o ultimo movimento revoltoso que
Bahia.
presenciou na Bahia, foi o de uma quasi ten·
Ha de achar tambem uma disposição que tativa de deposição do Dr. José Gonçalves.
autoriza o governo do Estado a dec1•etar o
De então pa.ra c:i., niio tem noticia do ne·
estado de si tio.
nhum outro, e si o nobre Senador conhece al·
Mas, felizmente, os poderes publicas no seu guma historia. occulta do seu Estado, roga.
Estado, afirma o orador, tecm sido conHudos lhe a fineza, ató como obra de caridade, de
a homens tão sensatos, que não teem feito t•elatar os factos.
cabedal destes pontos, que não passnm de
Quando o nobre Senador •la va o seu aparte,
lettra morta na Constituição, e quo hão de um dos seus illustres amigos pronunciava,
ser del!a eliminados na primeira opportuni- quasl ao ouvido, o nome de Pamphilo da
dade.
Santa Cruz.
Pampbilo da Santa Cruz não é commnn·
EntJ•etnnto, pó de invocar como seu cyri~
ner1, do modo a melhor satisfazer o honrado dunte do batalhão aquartelladona Bahia, mas
Een~dor pelo Paraná, o digno Presidente do sim major do 2" batalhão de infantaria de po·
~enado, um dos brnzilciros mais distinctos, sição da guarda nacional. E' um nome coum tios obJ•eiros mais esforçados da Consti- nhecido, digno rlo geral r:stima; foi um dos
tuição literal e dcmocratica do Estnr1o da ma i:; esforçar! os bu talltadores abolicionistas da
Ballia.
Bahia e pleiteou sempre a emancipação com
hon!'lldez
e probidade, ôOb todos os pontos de
0 Srt, VICENTE MACI! ADO - V. Ex. està
vista
invejaveis.
pedindo um impossiv~l. O Presidente do SeOra, Pamphilo do. Sant:t Cruz era nesse
nado não pólio vir á tribuna dar explica~
tempo
republicano, cntret:mto, por um arçües.
rastamento de >eu coraçiio, e drmtlo ri. PJ•in·
O Srt. SBVERtNO V•gmA-Não ignora qne o ccza Regcnto uma im!iOl'tancia maior do que
Sr. Presidente não póde viJ• i\ tribuna para, ella porventum teve na lei da lrbcrtaçiio :los
dar informnçücs, mns póde rlal·as em parti- cscJ•avos no Brazil, t'ornou-sc sympathico iL
cular ao honrado Senador, com quem entre- Princeza.
tem as mais amistosas c cor(lilles rebPótle, comtudo, decl:trar a S. Ex. que está
çüo_;:.
fal~amcnto inlbrmado sobr•e n coparticipuçüo
Tues são as cxplicnçües que tinha u dar· ao de rovolta deste baltinno distincto.
E devo rlizor :1 S. Ex.,.
honrado Senador pelo Prll'ttuú.
0 SR. ESTIWJ~·i JIJN!Oit- Agor11 torlos nc~
N<Io p:itlc, pm•óm, sont!tf·Gc nntns de lovan.
gam.
tal' o nparto do hom·ado SPnrtrl< I' por Sant<,
Cui.lmrina, C01ll!'eluçiio ao l'CI'Olto'o que comO S!t. St,VI•>IUNO \'11~11!.~ (cnm fi"l"i''·t)- Nin·
mundl1 o L:ttnllriio do infantaria ria guurd:t guo111 nnga. Ist;o é Ulll:t injust.i1:tt, V. Ex.
nacional, nrlt111rtcllado na cnpital da Bahiu. wio pótlo it·r·og:u um:t injustiç•:t :ll'oilüs a um
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cidauiit, obscuro, ó vcrJado, ma~ supol'iot· as
de V. g,.,
Devo tl!zer, S1•. Presidente, o 6 o facto
so.bldo, que, por occa;iiio da revo!t:J. da al'madfl, o Sr. Pampltilo dos Sn.nto3 Cruz era,
entiio, legalista que andttva a brigar· por t~r1a
a pttrte com nquelles que nu.o commungn.vam
com os seus ~entimento6, com o sou modo rle
ver, ro'n o seu morlo de apoiar a Jeg-aliclnde;
Estu. é o. vordiltle, e disto lm douumentos
nn. imprenso. do. Bahia.
Lo.vra•lo o meu protesto, Sr. Presidente,
souto-me conscio de ter procurado os meios
de evitar ns uuviJas manifestadas pelo nobre
Senador pelo Para nó..
im•ecl;íva~
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Cumara dos Doputados, n. 3, uo 1897, autorizt•nrlo o l'orler Executivo a reformar no
posto de alfcr<·s, com o solclo por inteiro, o
tenente honorario rlo exercito, sargento agg-rogudo ao batalhão ucadcmico, Arcilio de
!'rei tas.
O Sr. Ph•es l"•'erJ•eira-Entende
quo o parecer da Com missão de Marinha e
Guerra foi impugnaria pela Commissiio ~e
Fmanças. De,eju.va discutir na sessiio de boJe
o projecto, parti bem m•ientar o Senado na
votação. Rcconhecenco, porém, a boa disposiçiio da Casa a respeito da pretençiio do Sr.
Ar~ilio de Freitas, distincto patriota, e;pera
votaPiio favoravel para, cm 3" discussão,
provar a sem razão da Commissão de Fi·
nan~·as.

VOTAÇÃO DE MATERIA ENCERRADA

Ninguem mais pedindo a palavra, encerrase a discussão.
Procede-se ó. votaçiio, em 3" rliscnssão, rla Posta a votos, é a proposiçiio approvada
proposiçiio da Carnarn. dos Deputu•los, n. 79, por 40 votos contra 3 e,sendo adoptada, passa
rle 18\lü, concedendo aos l'unccionarios pu- para 3" discussão.
blicas Jose Marcos lnglez de Souza e Samuel
.José Pereira das Neves autoJ•izaçiio para fun·
O Sr. Pires Fea•relra (pela
dar·em nesta Capital um banco dcmominado- ordem) req ner dispensa de interstício para
«Banco Auxiliar elos Servidores da Naçiio.:. a 3• discussão da proposição.
Posta a votos, é rejeitado. a ememla appro- Consultado, o Senado concede a dispensa.
vada em 2" dbcussão.
O Sr. Presidente-Esta esgotada
O S1•. JUoraes m::u•ros (pela or· a mataria da ordem do dia, vou levantar a
dem)~Tratanrlo-se de um projecto de natu- sessão, designando para a da sessão seguinte:
reza muito especial, que deroga os mais 3" discussão da proposiçiio da Camara dos
sagrados principias do direito civil patrio ... Deputados, n. 3, de 1897, autorizando o Poder
0 Sa. ESTEVES JUNIOR-0 projecto está de Executivo a reformar no posto de alferes,com
accorclo com o decreto do Governo Provi- o solrlo por inte1ro. o tenente honorario ~o
sorio.
exercito, sargento aggreA:ado ao batalbao
O SR. MoRAES BARROS- .... em beneficio Academico, Arcilio de Freltt\S,
de duas individualidaues, que não tem a Levanta-se a sessão ti. I 112 hora da tarde.
honra r1e conhecer, mns que, por mais que
mereçam, niio podem goznr de favores semelhuntes, convém que, na votaçiio do prqjecto,
fiquem perfeitamente determinadas as responsabilidades de cada um dos membros do l'UDLlCA.QÃO FEITA. EM VIRTUDE DA DELIBERAÇÃO
Senado. Requer, por isso, votar,iio nominal.
DO SENADO, TOM.\DA EM SESSÃO DE 30 DE
ALGUNS SRS. SENADORES-Ni[o é preciso,
JULHO DE !897,
O Srt. GoNÇAT,VEs Cn,wms-l\iio vale a pena;
6 tlar i mpnrr.uuch no pr•ojecto.
Sr•. Presidente do Senndo Feder3.1:
Posto tt votos, é re;je1 t.lLllO o requerimento Trnnsmittindo-vos cópia do tormo do con!lo sr. Momes Bul'l'o:;.
tJ•acto, celebrurlo entro o Ministel'ior1>L .lusti~a
Posta n. votos, ó r~,ie,itacla11 proposi,·rio, qne e Ne"Ocios Interiores o o Dt·. Josr.i Hygino
vne ser devolvida 11 Cumr.m dos Deputados. Duarto Pm•eira, pal'a tt elabornç~o da. c.9nsol~
daçüo systematicl1 •lo tor1us ns rl.tsp~slçaes VIU1~F0ltl\!A DO 'l'ENgN~·m IIO:'\OB.ARIO DO EXl~RCITO gentes sobre tt orgunisaçiio da Justrçt~ e proAltCJLIO DE Fltl~l'l'AS
CPSW federal cabo-mo informar-vos, em
resposltt iL u;ensngom do Seunrlo, rio 20 do
Enl.m em 2" discussií.o, com parecer ftiVO· jullto Clll'!'onto, quo pm'tl somolhauto, n_::to o
J•avul dn. Commis<iio do r-.rariulm o GtreJ•m, c Potl>·r Execu1.ivo l'uwluu->o na tltspo>t~uo do
uonLl'<Ll'ÍO d;L do Finuw;ns, 11 proposir;iio d11 n. 2 do tll't. 87 da lei n. 221, tlo :w de uo-
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vombro de 1894, expedintlo-sc nessrt con!hrmidado avisos, cm 15 de junho, ao lllinist.orio
da Fazenda, afim de que thsso pago ti.que~Je
doutor o subsirlio rle 15:000$, om prcsta~oes
mensaes, por conta do credito de 3•J:OOO$,
aberto por decreto n. 2..170, de 6 de março
ultimo, e, em 2 do primeiro dos cita 110Stller.es,
ao Tf'ibunal do Contas, rcmettendo cúpil1 do
alludido contracto, que foi registrntlo pelo
mesmo tribunal.
Capital FOlleral, 28 do julho de 1897-9' da
Republica.-Prudentc J. de 1rlomes Ba1"1'os.
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Machn.do, A!Jdon Milanez, Joaquim Pern!Lm,
buco, Jl. do Mondonçn. Sobt•inho, Rego Mell~
H.ostt Juniot•, Henrique Coutinho, Eugemo
Amm•im, Thomaz Delfina, Fernando Lobo,
Paula Souzn, Caiado, .Joaquim de Souz!L,
Generoso Ponce, Yicente Machado, Esteves
Junior, Gu,tavo Riclmrtl, Pinheiro Machado
e ,lu lio Frota (29).
E' lida., posta em discttssão e sem debate
approvada a. acta da sessrro antetiol',
.
Comparecem durante a sessão os Srs.: Ju~to
Chermont, Severino Vieir!L, Virgílio Damazto,
Porciuncula, A. Azeredo e Aquilino do Ama·
ral (6).
Deixam do comparecer com causa participad:J. os Srs.: Gomes de Castro, Nogueira P!L·
rana"UtL, Pires Ferreira, Ped!'O Velho, Almr.id7t Barreto, Gonç11lves Ferreira, Rosa e
Silva, Coelho e Campos, Lea!,ldro Maciel,
Quint.ino Bocn.ynva, Lopes Tt•ovao, E. Wand"nkolk, Felici:mo Penna, Gonr;rtlves Chaves,
Moracs Barros,Leopolrlo rle Bulhões e Alberto
Lionçalvos; e, sem clla, os Srs.: Mano~! Ba·
rata Leite e Oiticica, Ruy Barbosa, Dommgos
Vice~ te o Ramiro Barcellos (22).

Presidente da Republica.
Termo do contracto celebrado entre o
Ministerio da Justiça e Negocias Interiores
e o Dr. José Hygino Duarte Porei!•ft, para a
elaboração da consolidn~ão systematica d.e
todas as disposições vigente~ sobre a orgam·
zação da justiça e processo fedel'·'l.
No dia 1 de julho de 1897, compareceu perante o Dr. Amaro Cnvalcanti, Ministro <la
Justiça e Negocias InteJ•iores, o Dr. José Hygino Duarte Pereira. e foi estipulado que pelo
presente termo é ratificado o nccordo verbnl
feito, em 15 de junho proximo ttnrlo, a que
se referem os avisos da mesma data o pelo
qual obrigou-se o ultimo a elaborar a con;oo Sr. 1' secretario dá conta do
lidação systematica de todas as disposições seguinte
vigentes sobre a organização da jusr.iça o
processo federal, de que trata o n. 2, do
art. 87, da lei n. 221, rle 20 de novembro
EXPEDIENTE
de 1894, percebendo o subsidio de 15:000$,
pagos em prestaçõ.es mensnes de 3: 000:1;, deRequerimento de Joaquim Leite de Castro,
vendo tlc3:r ter mm ado o trabnlho dentT•o r)o r Jl.el do armazom da Alfandega desta Cap. ital,
prazo .de cmco mezes, co~tados d~ mesmo dut em que pede que, para sua aposentadoria.,se,ia
15 rla JUnho, ~m que fOI exporltda a Ol'dcm contado 0 tempo em que, como empregado
p~ra ~ resp.ecttvo pagamento. Nestas.conrll· do Governo, SJrviu na Companhia das Docas,
çoes e ass1gna~o. este termo pe~o D1reetor niio só porque ahi esteve com missionado, como
Ge~al da Contab.thdl!:!le da resp~c~IV!t socre- porque independente de qualquer uomeação,
tarm, cm~ nuto,rtzaçao do Sr. Mt.mstro, pelo voltou a exercer 0 sou lognr.-A' Commissão
Dr. Jose Hygmo Duarte Pel'etr!L o pelas de Finanças
testemunhas Eugenio Adolpho da Si! veira
· ·
Reis, director interino da primeira secçiio e
O S1.·. ~' Secretnrlo declara que
primeiro oficial Oscar Mouren.- Josd Carlos
de Sou::;a Bordini.-Jose Hygino Dua>'te Pe- não ha pareceres.
reira.-Eugenio Adolpho da Silveira Reis.Osca?' Mouren.-Estavam colladas duas estam·
O Sr. n. de 1\lcndon~~a So·
pilhas de 300 réis, devidamente inutilimdas. bt•inho-Sr. Presidente, desejo fazer uma
reclamaçiio, mus confesso a y, Ex. que a.
minha ti111idez já anda tüo apurndu como a
su~ceptibilidarle dos meus iliustrcs collrgas,
quo, ú. semelhan~a da sensitiva, .inlgam-se
6411 SESSÃO llll! 31 DE JUUIO DE 1897
cJl'endidos no m:tis ligeiro contacto.
Vencendo cssn nntmal timidez, venho ainda
Presidencia do S1·. lilanoel 1'icto1·ino
hoje à tribuna pedir n. V. Ex. quo cnm a n.u·
toridado do llog-imünto não J>ermitt:t que
Ao meio dia nbre-so a scs~iio, osl.nndo pro· Dqunm oncalharlris n.hi prlas Com missões, sem
sente~ os Srs.: Mnnool de Quoiror.,J. Cntm11l:t, parecer, diversos pr<•,icctos qnc considero im,Tose Bernardo, Joaq11im Sat·nwnto, Bnul itw porl.an tr·s.
Horn, Francisco Machado, Bcuedicl.o Loil.o,
J·:ntro oul.rcs, venho do novo imistir pc·
Cruz, João Corda iro, Almino All'onso, All•uro rantc a Mesa pam que sejam do.dos para a

.·;·

,_
I.

-

d·,
.,

SESSÃO EM

j

a
1

1

249

31 DE JULHO DE 1897

ordem do dia <lous p1•ojcctos, que ha muito ferido que de~culpom esta minha impertiacham-se viu.jan•lo pelas pastas das Com- nencia, caso ns,im ronsiderem, porque não
missões ; um relativo iL nssistencia de alie- tenho a intenr;iio do fazQr a menor censura a
nados e o outro relativo :i, legitimação de SS. Ex., o tenho om vista somente nesta ocJllhos naturnes.
cusião pedir a V. Ex. que cumpra mais uma
Pelo nosso Regimento, como V. Ex. sabe, vez o Rrgimml.o, dando para a ordem do dia
qualquer Senador encontra recur,os p11ra os projectos a que me reteri.
essas descaídas das Commissõ~s e eu. n.proveitando-me da facuhlade que me dito os O !!!ir. Presidentt.e-0 honrado Se. arts. 95 e 157 do Regimento, vou por minha nador
a inclusão desses projectos na
vez dirigir um nppello a V. Ex. para que ordem requer
do
dia
independente
de parecer 1
.
taes projectos entrem na ordem dos nossos
0 SR. B. DE MENDONÇA SODRINIIO- Sim,
trabalhos.
de accordo com o urt. 95 do RegiPara que o Senado não supponha qu!; da senhor;
mento
..
minh11 parte ha um pedido menos legal c
.insto, vou ler coses artigos, pam os quaes 0 SR. PRESIDENTE- Não ha numero para
votar o requerimento 110 hOnrado Senador,
peço a attenção de V. Ex. e da C11sa.
que poderiL reiterai-o na proxima sessão.
Diz o art. 95 :
« As proposições ou projectos sujeitos a Cumpre me, entl•etanto, informar que <!
exame das Commissões e quacsquer outros primeiro pr•.•jccto a que se referiu S. Ex. fot
assumptos dependeu tes de parece!' poderão remettido á Com missão respectiva 11 21 de junho ultimo; e que a discussão do outro foi
ser dados para a ordem do dia :
adiadn. a requerimento do Sr. Senador Go·
« In, a requerimento de qualquer Senador, mes de Custro, quo não tem comparecido ás
sem discussão, si vencer a urgencia da ma- sessões.
teria ou deixarem as Coml)lissõos de apresentar os pareceres no prazo de 15 dias. »
OHDE!\I DO DIA
Me parece, Sr. Presidente, que no caso do
§ 1' do art. 95 est:i. o pro,jecto relativo :1 assistencia de nlionudos, porquo, REFOI\~L~ DO TENENTE JIONORAR!O DO EXERCITO
ARClLIO DE Fl\mTAS
desde o anno passado veiu da Camara dos
Deputados pura o Senado, c até boje por·manece aqui sem ser estudado c sem parecer• da Entr•a em 3• discussão a proposição da Ca·
Commissão.
mar(), dos Deputados, n. 3, de 1897, autori·
Diz o art. 157 :
zamlo o Poder Executivo a reformar no posto
«Em qualquer discussão poder :i. a propo- de all'eres, com o soldo por inteiro, o tenente
sição ser remet&i<1a a uma Commissão, pot• honora.rio do exercito, sargento aggregado ao
Batalhão Academico, Arcílio de Freitas.
deliberação do Senado. »
Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a
O projecto sobre Jllhos naturaes foi romettído a uma Commi:ssiio para estudal·o de discussão.
novo, como V. Ex. sabe; entretanto, esta Posta a votos, ó approvnda cm escrutinio
Commissão até boje niio o devolveu ainda ao secreto por 32 votos contr•a um.
Senado, para ser .incluído na ordem dos E' a proposição adoptada e vae ser submet·
nossos tralialhos.
tida :1 sancçiio presidencial.
Faço esta reclamação, Sr. Presidente, porqne V. Ex. comprohonde que as Commissões,
O Sr. Presi<lente-E~tá exgotnda a
encontrando no nosso Regimento meios não materio.
da ordem <lo dia.
só para truncar pro,jecto~ que, ou não silo
Vou levantar• a sessão, designando para. a
muito do seu u~rarlo, ou não o são de ulgum1
dos nobres Senadores, ficam assiru estes pro- a tln sessão seguinte:
jectos, ~ue considero importantes, condem- 3" discus<iio do projecto do Senado, n. 3, de
nados no seio das Commissõcs, nntes tle virem 1897, dispondo quo o Poder Executivo con·
ao SenLLdo.
tratará com algum artista nacional a cxc·
V. Ex., prest~ndo como espero, a devida cução do busto om bronze <lo fal!eciuo ulmi·
attcnção aos artigo~ do Regimento, que aca- ruutc ,Joaquim Marquos Lisboa.
bei do ler, llar•IL tts providencias quo pe<;o,
afim de quo tues projectos outrem na orllt'm
Lcvan ta.·se a. sessão it I hora llu tarue.
úo~ tru.lialhus.
Antes de concluir•,tlevo dizer• aos honrados
membros das Commissucs it que mo tenho reSonntlo V, Il
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Ao m~io dia abre-se a sessão, estando presentes os Srs. Senadores Manoel de Queiroz,
J. Catunrla, José Bernardo. Joaquim Sarmento,
Raulino Horn, Francisco Machndo, M:moel
Barata, .Tusto Chermont, Renedicto Leite,
Gomes de Castro, Nogueira Pnr.tnagui, P1res
Ferreira, Cruz, João Cordeiro, Alvaro Ma·
chado, Abdon Milanez, Almeida Bai•rcto,
Gonçalves Ferreira, Joaquim Pernambuco,
B. de Mendonça Sobrinho, Rego Mello, Rosn
Junior, Severino Vieira. Virgilio Dam·•zio,
Henrique Coutinho, Domingos Vicente, Porciuncuhl, Q. Bocayuva, Thomaz Delfino,
V•pes Trovão, E. Wandenkolk, Felicinno
Penna, Gonçalves Chaves, Fernando Lobo,
Paula Son?.a, Moraes Barros, Caiado, Leo·
polrlo de Bulhões, Joaquim de Souza, A. Azeredo, Genero>o Ponce, Aquilino do Amaral.
Alberto Gonçalves, VicAnte Machado, Esteves
Junior, Gu~t11.vo Richard, Pinheiro Machado,
JuliJ Frota e Ramiro Barcellos (49).
Deixam de comparecer, com causa parti·
cipada, os Srs. Pedro Velho, Almino Alfonso,
Rosll e Si! VIL, Coelho e Campos, Leandro Maciel e Eugenio Amorim, e, •em elln, os Sr•s ·
Leite e Oiticica e Ruy Bllrbosa (8).
E' lida, posta· em rliscussão e sem debate
approvada a acta da sessão anterior.

o 81". I• Secl"etarlo da conta do
seguinte
EXPEDIENTE
Oillcio do Presidente do Estado do Ceara,
de 19 do .Julho ultimo, olfemcendo tlous
exemplares impre~sos da mensagem que 10u
perante a Assembléa Legislativa daquelle
Estarlo, no dia I tio julho tiudo, data de sua
instal!açiio.
Agradeçtt-so e nrchiv·e.sc.
Outro do Governnrlor do Estado do Rio
Gmnrlo do Nurte, do 21) do mez findo, oll'o·
receur.lo um exemplar du mensugmn que, Et!G
tlo me~m<l mez, diri;.:io ao Congre>so Legis·
Jativo i.laquolle J>stado, por occasião d11 sua
terceira sessiío ordm~trht da. eegunda legis·
llltura.
Agr·adcç'il·Se o are h i ve-so.

(() tôlr.

Gon~m.!ve"'

Chaves -

Sr. Presi1lente, não" me foi possível compa.recer ,·,ultima sessiio do Senado; motivo pot· que
só tive conhecimento do requerimento formulndo pelo nobre Senador pelas Alagôas,. pela
publicação foita no Diario do Congresso.
O nobro Senador requereu a V. Ex.,
Sr. Presidente, que incluisse na ordem d?s
tmbalhos o projecto relativo uo reconheClmento de filhos naturaos, projecto qua tom
parecer formulado pel11 Commissão de Legislação e .Justiça desta Casa, da qual tenho a
honra de fttzer parte.
O nobre Senador equivocou-se em um
ponto, quando disse que o projocto acho.va-se om po·ler da Commissiio, ha muito
tempo, sem o devido parecer.
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO-EU não
disse isso. Disso o que V. Ex. acaba de
referir, em relnção ao ]1l'Ojecto que trata da
nssistenciu a a!ien11rlo.;. Em relação, porém,
a esse projecto, declarei que elle voltlira
i Com missão.
O Sa. GoNçALVEs CirAVEs-Niio voltou ó.
Com missão.
O Sr. Presidente- A Mesa decln·
rou isso mesmo.
O SR. GoNÇALVES Cn.>~.vEs-0 projecto suscitou duvidas. O nobre Senador pelo Maranhão, em importante rliscurso, impngnou a
ma teria, c ou a defendi. Sendo. porém, ella
muito relevante, entendeu o nobre Senador
pela Bahia que conviria o adiamento da dis·
cussão por oito dias.
Foi o que se deu. O projecto não esta,
pois, em podor da Commhsão.
A Commissão de Justiça e Legislaçiio tem
procumdo cumprir o seu dever, e não se
sente em atrazo.
Era esta a declaraçiio que eu tinha n fazer
relu. ti vamente a reclamação ícHa pelo nobre
Senador pelas Alugôas.

!·.
I

I'

.:.

O Sr·. LopcR 'I'1•ovão- Sr. Pre-

'(

~

··;

sidente,já que o nobr·e Senador abriu o exemplo, e como tambem fui comprehend ido no
que disse o nobre Senador pelas Alagôas, venho declm•ar que o parecer sobro o projecto
que cogit111tos nlienados, mo roi enviado; o
e precisO que tenlw.m militado l'll.~ÜeS lltiSÚS
pondet·o:;a.s, pam quo immodiatamonte não
me tive~se desobrigado tlo compromi>so.
Si a materia los~ o ma. is urgente do quo relevantA, ompenharia o rrwu voto om fa.
VOl' do nobre S"nlldor pelas Aiug<ias; e, JlO·
rem, muit.o pelo contrar·iu; o a"sim, plii,'O ao
Q.ll S1·. ?~" Secr·eá:u·;o decl<tm quo SL•n:tdu rn~tis uns oito ou duz tlius pltl'l1
niio ha parecere~.
UJll'e.;cn ta r esso p!1rccm•.
"'

SESSÃO EM '; DB AGOSTO DE

251

1807

O !Sr. B. de .1\J!endonça So- Sr, Presidente, sem fazer censura ás di·
bril!lho-Sr. Prestdento; tendo apl•esen- versas Commi~sões desta Casa, entendo, en·
tado na ultima sessão um requerimento rela- tretan to, que ollas são demoradas no estudo
tivo a dous projectos, um sobre a Assistencia dos nssumptos que são submettidos no seu
a Alienados, e outro sobre legitimação de conhecimento.
filhos naturaes, declarou-me V. Ex. que o E isto é tanto mais verdatleiro, quando nós
meu requerimento ficava prejudicado, por vemos que todos os pa.receres apresentados
níio haver, naquella. occasião, numero para nesta Casa sobre qualquer ma.teria o <ão em
elle ser votado; e que, si assim eu enten- prazo muito superior a 15 dias.
desse, dnvia reiterai-o na sessão seguinte, que 0 SR. GONÇALVES CHAVES - Tenho na
é a de hoje.
pasta da. Com missão de Con~tit~ição e .Pod_e·
Tenho duvidas a esse respeito. Entendo res um projecto meu, relaL1vo a orgamza.çao
que, pelo Regimento, uma vez apresentado da guarrla. nacional, ha ma.;s de tres annos,
um requerimento, embora não haja numero sem quo a respectiva Com missão tenha dado
na Casa para votar, elle continua a subsis· sob1•e elle o seu parecer.
tir, e deve ser submettido á votação na
0 SR. B. DE ME:-!DONÇA. SOBRINHO - Como
sessão seguinte.
v.
Ex. acaba de ouvir, o nobre Senador por
Quando assim fallo, tenho, como se vê, por
base o R~gimento, o qual em di:tl'erentes 1J.r. Minas Gera.es tem na Com missão rle Constituitigos, que tr·atum de requerimentos, diz que ção e Poderes um projecto reln.ti~o á orga. de tres
sómente os requerimentos apreser1tados na niza.r·ão da "Uarda. nacinal, ha mats
annos,
sem
que
até
hoje
a
Comm1ssao
respesessão do anno anterior, ou de legislatura
anterior, ficam prejudicados na legislatura ctiva se tenha dignado do apresentar o seu
p:trecer.
.
seguinte.
Seja,
porém,
como
for,
ou
accelte
o Senado
Ora, como V. Ex. sabe, Sr. Presidente, o
meu requerimento foi apresenta,lo na sossão as ponder., ~'ões qne acabo de fazer a re~pe1to,
de s11bbado passado; está, pois, em seu pleno rleferinrlo o meu requerimento, ou detxe de
vil(or. Sendo assim, deve ser hoje apJ•esen- ncceital-ns, indeferindo·o, em todo o caso, as
tnrlo á consideração do Senarlo, para e;te minhas observações servirão para q11e as
Commissões, querendo desempenhar-se dos
sobre elle decidi!' como melhor entender.
seus
neveres, sejam mais assíduas aos seus
E' tão grande a autorirlade e p1•estigio das
Commissões clesta Casa, que não deixo de trabalhos e procurem desempenhai-os com
consirlera.r c<'mo uma granrlo temeridade da mais promptirlão.
minha parte o insistir em que semelhante requerimento SPja apresentado á consideração O Sr. Pre~"oident:e- Os requerido Senado.
mentos verbaes não estão sujeitos á discussão,
Conto que esse requerimento, th•sde que o e são immediatumente resolvidos pelo SeSenado queira attender ás Commissões, será nado.
necessariamente rPjeitado; ainda assim, apeTem sido esta. a praxe adoptada. até agora,
sar rle rejeitado, contento-me com o protesto e ó n que se coadum1 com a letra do Regique faço, o qual ficará con~ignado nos Annaes, mento. (.4poindos,)
•
dan,lo ttssim mais umtt prova de que desPjo O honratlo Senador requer que seJam .dado~
que o Regimento seja inteiramente cumpl'ido; pura a ornem do dia os proJecto~ :etat~vos a
isto é, que as Commissões apre>entem os seus Assistencia a Alienud0s, e u. leg1tlmaçao de
pareceres na época marcada pelo meomo filhos naturaes.
Re~imento.
Vou consult11r o Senado.
Os p1•ojectos de que trato são realmente ·O SR. B. DE MENDONÇA. SOBRINHo-Peço a
im i'Ol'tantes.
Como o Senado snhc, o projecto relnt:vo ti. palavra pela. ordem.
Assistencia a Alienados tem uma grande 0 Sl~. PRES!DllN'J'E-Tem a ip:1lavra. pel~
importancia, por isso que as n;ssas leis, a ordem o nobre Senador.
esse respeito, são muito !I~ fiei entes, e o Governo luta com dilllcul,lades para despachar
O Sr. D. de 1\Iendoncn Sob•· icortas pretenções relativrts ao nssumpto.
uho-Sr. Presidente, desde que o nobre SeO outro projecto, relativo ti. legitimação rlo nnclor .Pelo Di:;tricto Fedem.! grtran.tB no Sefilhos nat.urttes, não é menos import.untc, e na''o que, dentro de ,,i(o ou rlez dnts, ttpro·
comquanto niio esteja m[lis a1I'ecto ao estnd0 sentará o ~eu parecer sobrn o projecto rela·
da respectiva Commissiio, como acabou de Uvo ti. Assistcnci!1 n ,\lieuarlos, rct1ro o redeclrtl'!lt' o nobro Senado!' por Mina><, com- qU!Il'Ím!•nto que liz nesse sentirlo.
tudo, acho quo, ten,lo·SC os~ol.atlo o prnzo do
g niLo deixarei de tm• o m('smo p'l'occdi·
arliamento pe·\ido pelo nobro Senador pc,la monto, si o nobre Sona.dor peln Brthia, que
Bnhitt, deve ser dado pam a ordem do dia. 1 pediu o uclinmcnto do projecto sobre logit.i-
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mnção tle filhos naturacs, devolvei-o 11 Mes11
Deixam de comparece!', com causa partitambem dentro do bmvc tempo, para poder cipada, os Srs. Raulino Horn, Francisco Maser dado pam a ordem do di11.
charlo, .Justo Chermont. Benedicto Leite,
Gomes de Castro, Cruz, Pedro Velho, Almino
O §r. lPrc!iõidcnlc-Tratando-se de Al!ünso, Almoida Barreto, Gonçalves Fer·
um requerimento verbal, considero-o reti- roira. Rosa e Si! va, Coelho e Campos, Leanr1ro
rado; não é preciso para isso autorização do Maciel, Severino Vieira, Eugenio Amorim,
Feliciano Penna, Leopoldo de Bulhões, Joa.
Sena1lo.
quim de Souza e Aquilino do Amaral, e, sem
olla, os Srs. Pires Ferreira, João Cordeiro,
ORDEM DO DIA
.Joaquim Pernambuco, Leite e Oiticica, Ruy
Barbosa, Henrique Coutinho, Domingos ViBUSTO EM BRONZE DO FALLECIDO ALUIRANTE cente, Thomaz Delfino, Lopes Trovão e Ramiro Barcellos (29).
JOAQUIM MARQUES LISBÔA
E' lida, posta em discussão e sem deb~.te
Entra cm terccil•a discussão o projecto do approvada a acta da sessão anterior.
Senado, n. 3, de 1897, dispondo que o Poder
Executivo contractnrá com algum artista
O Sr. I• Secretario dá conta do
nacional· a execução do busto cm bronze rlo seguinte·
fallecido Almirante Joaquim Marques Lisbôa.
Ninguem pedindo a palavra, encer•J•a-se a
EXPEDIENTE
discussão. Posto a votos, é approvado e,
sendo adoptado, vai ser enviado á Camara
dos Deputados, indo antes á Commissão de
Officio do Presidente da Camara Municipal
Redacção.
.
da Capital do Estado de S. Paulo, de 1 do
c01·rente mez, remettendo a cópia authentica
.O Sr. PI•ci!!idcntc-Está esgotada cl a acta da apuração geral da eleição a que
a mataria da ordem do dia. Designo para a se procedeu naquelle Estado, em 26 r1e junho
da sessão seguinte :
ultimo. para preenchimento ela vaga aberta
Segunda discussão da proposição da Camara no Senado FedeJ•al, pela renuncia do sr. Cer.
dos Deputados, n. 10, de 1B97, autorizando o queira Ccsar.-A' Commissão de Constituição
Governo a abrir o crerlito especial de 21 :500$ e Poderes.
para pagamento dos vencimentos, no oxOtncio elo Ministerio da Guerra, de hontem,
ercicio vigente, dos empregarlos da oxtin· remottondo a mensagem em que o Sr. Pre~ta Agencia Officinl de Colonização, addidns sidente da Republica presta as informações
a Secretaria do Ministerio da lnd ustrio., Vi· que lhe foram solicitadas pelo Senado, relaação e Obras Publicas.
tivamente ao recl'utamento nesta Capital.
A quem fez a requisição, devolvendu depois
Levanta-se a sessão ao meio dia e 45 mi
nu toa.
á Secretaria do Senado.
:!
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P1·esidencia do Sr, llfanoel Viclo1·ino

Ao meio-dia abro-se a sessão, estando presentes os Srs. Senadoras: 1\!anoel de Queiroz,
J. Catunda, Jose BcJ•nardo, .Joaquim Sarmento, M11nool Barata, Nogueira Parnnuguá,
Alvnr•o Machado, Abtlon Milanoz, B. do Mendonç:t Sobrinho, Rego Mello, Rosa Junior,
Virgilio Damnzio, Porcinncul!l, Q. Bocnyuva,
E. \Van<lcnlcolk, Gonçalves Chaves. lleJ•nando
Lobo, Paul11 Souz:t, ~Torao> Barros, Cniatlo,
A11 l.on io Azcrccln, Generoso Ponce, Albm•to
GOJH.'n.l'ves, Vie•lll to iiiaclmtlo, E8tovos ,J 1111 ior,
Ou~tavn Richard, Pinhoiro Mnclmdo o Julio
Frota (28).

O Sr. ~ • Secretario lê e é posto
em discussão, que se encer1•a sem debate,
ficando a vota~ão adiada por talta de numero,
o seguinte
PARECER

N. 73- 1897

A Com missão de Justiço. o Legislação, a que
foi p1•esente o projecto n. 8, do corrente
anno, que passa par:1 o dominio do Estado de
Alagu11s, o proprio nacional quo servia de
quarto! de linha na cidade de Mar.eió, requm•
que sobre o mesmo projecto so ou~'a o Governo.
Saln. uns com missões, 31 de julho do 1BD7.
-J. Joaquim de Souza.- Gonçalves Chaves.
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CRIIDrrO PARA PAGAMENTO DOS EMPREGADOS
DA EXTlNCTA AGENCIA Ol'l'ICIAL DE COLONI·
ZAÇÃO
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Azeredo, · Generoso Ponce, Aquilino do Amaral, Alberto 'Jonçal vcs, Vicente Machado,
Esteve~ Junior, Gust,tvo Richard, Pinheiro
Machado e Julio Frota (43).
Deixam tle comparecer, com causa participada, os Srs·. J. Catunda, Benedicto Leite,
Pe•lro Velho, Coelh'l e Campos, Leandro Ma·
ciel, Severino Vieira, Eugenio Amorim, E.
Wandenkulk e Gonçalves Chaves, e, sem
elia, os Srs. Manoel Barata, Pires Ferreira,
Leite e Oiticica, Ruy Barbosa e Ramiro Barcellos (14).
E' lida, posta em discussão e sem debate
approvada a acta da sessão anterior.

Entra em 2" discussão, com o parecer favoravel da Commissão de Finanças, o art. 1• da
proposição da Camara dos Deputados, n. 10,
de 1897, autorizando o Governo a ablir o
credito especial de 21:500$ para pagamento
dos vencimentos, no exercício vigente, tlos
empregarlos da extincta Agencia Official de
Colonização, addidos á. Secretaria ~o Ministerio da Industl•ia, Viução e Obras Publicas.
O Sr. ~· Sec••etarlo, servindo
Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a
de 1•, dá conta. do seguinte
discussão.
Segue-se em discussão, que se encerm sem
EXPEDIENTE
.
debate, o art. 2".
Fica adiada a vota~ão da proposição, por
falta de quorum.
Vinte e cinco o.uthenticas da eleição senatorial a que se procedeu no Estado do Pará,
O Sr. Presidente- Estando es- no clia 23 de junho ultimo.
A' Commissão de Constituição e Po·leres.
gotada a materia da ordem do dia, vae levantar a sessão, designando para a da sessão
Quarenta e sete ditas da que se procedeu
seguinte:
no Estado do Maranhão, no dia 4 de julho
Votação em 2" discussão da proposição da ultimo.
C1mara dos Deputados,n. 10, de 1897, auctoO mesmo destino.
rizando o Governo a ~>brir o credito especial
Vinte e oito ditas da que se procecleu no
de 21:500$ para pagamento dos vencimentos,
Estado
do Paraná, no dia 25 de julho ulno exercício vigente, dos em pregados da extimo.
tincta Agenda Official de Coloniza~ão,additlos
O mesmo destino.
ã. Secretaria do Ministerio da Industria,
O!Ticio do Governadm· do Estado do Rio
Viação e Obras Publicas.
Grande do Norte, de 20 do ~nez findo, o:O'ereLevanta-se a sessão ao meio dia e 45 mi- cendo um exemplar da mensagem que, a 14
nutos.
do mesmo mez de julho, dirigiu ao Congresso
Legislativo daquelle Estado.-Agradeça-se e
arclli ve-se.
Requerimento em que o volunto.rio da
patria major José Alexandre Nunes de Mello,
67• SESSÃO EM 4 DE AGOSTO DE 1897
exhihinrlo a sua patente, obtida em 1896, pede,
de accordo com o decrétO n. 3.371, de 7 de
Presidencia do S1·. Manoel Victorino
janeiro de 1865, o pagamento do soldo que
lhe é devido desde 1870 até a presente
Ao meio dia,abre-se a sessão, estando .prc· dnta e bem assim d'ora em deante.-A's
sentes os Srs. Senador~s: Manoel do Queiroz, Commissües de Marinha e Guerra e de Fi·
· José Bernardo, Jonquim Sarmento, Raulino nanças.
Horn, Francisco Machado, Justo Chermont,
Gomes de Castro, Nogueira Paranagui'L, Cruz,
O Sa•. 3" Secreta1.·io, servindo do
Joilo Cordeiro, Almino A1Ionso, Alvaro Ma- 2", lê os seguintes
·
chado, A.bdon Milanez, Alm~ida Barre~o,
Gonçalves Ferreira, Rosa e Silva, JoaqUim
PAREClilRES
Pernambuco, B. de Mendonça Sobrinho, Hego
Mello, Rosa Junior, Virgílio Damnzio, Hon:·
N. 7·1- 1897
rique Coutinho, Domingos Vicente, Porei·
uncula., Q. Bocayuva, Tllomaz Delllno, LoA' Commissão do Marinho. o Guorrn foi
pes Trovão, Felici,no Penua, Fm·nantlu Lobo,
Paula Souza, Morues Burros, Caiado, Leo- presento um roq uorí111euto ussignauo pelos
poldo do Bulhüos, Joaquim de Souza, A. Srs. Antonio Alves do Amcit!a, Ludislú.o
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Fernandes Duarte e mais oito comp:tnheiros,
quo dizem ser ofllciaes honorarios do Exerci to
Nacional, pedindo ao Congresso qne lheo g:tmnta as sua> sub>istencias, p1·omettidas polo
decreto do 7 de janeiro de 1855.
A petição não' vem acompanhado. de um só
documento, que prove a idcntirlarlc dos requo·
rente:;, c nem constam do Almanack Militar os
seus nrrne.>.
::;i os requerentes fo1•am galardoados com
poôtos honorarios no exercito, rlumnte a
guerra do Para,uay, por servi~os de c..'tmpan!Ja, niio ó uo~ 27 annos depois que o Go·
verno lhes deve dar meios do su bsistencia;
si, porém e'sas patentes lhes foram dadas
posterior~cnte o foram já como re~omvcnsa
a es;cs serviços.
Por estes e aquelles motivos, é a Com missão
de parecer quo nada tem o Senado que rc·
solver sobro semellw.nto ussumr1to.
Saln. rlns Cornmissüos, 4 r! c ngosto tlo 1807.

pnssn. parn o dominio do Est<tdo do Alngôas o
proprio nacional que seJ•via do quartel de Ji.
nha m1 cidade de Mncció, e cuj11 discussão fi·
cilra encerrada na se;~[o anterior.
O SI·.I!Jl.oun•iqno CouttJnbo-St•.

Presidentn, pedi n. palavra pu.ra communic11r
a V. Ex. e ú. Cam que o meu illustre collega
enmigo,oSr. Sen:vtorEugcnio Amorim, não
pôde comparecerá se>Sil<> úe hoje e talvtJz
uiio lJOS>tt, por· muitos dias c -rnparccor ó.s
scssües do Sena< lo, por mot1 vo do molestia.
O SR. PrmsrDENTll - Fica o Senado inkirarlo.

•

ORDEM DO DIA
YOTAÇÃO llm j!ATERIA Er'íCERRADA
Postos a votos, são succe.>Si vumente appro-

-Almeida Ba1'1'c10.-E. \Vamlcnlwlh.-Julio vado,; os arts. I' e 2" d11 proposiç'il> da CaFJ·ota.-Rosa Junior,
marlt dos Deputados, n. 10, de 1897, auto-

A imprimir, para entrn.r nu ordem dos rizando o Governo a abrir o crerlito especial
de 2l:õOO.(; para p1tgamcnto dos vencimentos,
trabalhos.
E' a propo;içüo a<lopta~u. o passa para 3"
discus~ão.

N. 75- 1807

O §a·. JP•re!'li~~en1:ü- Está esgotada
a m~ltcria da or·dcm do dia. Vou levant"J' u
sesoão, designando pu.ru. a da se~~ão seguinte:
O Congr0sso Nacional resolve:
3', rliscussiio do projecto do Sen:t~lo, n. 4,
Art. 1." O Poder Executivo contractaJ•it. de 1807, substitutrvo do de n. 2 rio mesmo
com olgum artista nacional n. cxecuçiio lle nnno, rogulando os ca~os em que o Prefeito
um busto cm bronze, J·Cpl·escntando a e.ffigie do Dist.ricto Federal suspenderá ns leis o J'O·
do fullecido nlmiranle .Joaquim ,.arqués Lis· soluc;õos do Conselho lv1unicipal.
IJoa, para ser c?lloc!ldo nu prD.ça principnl tlo 2", tliscussiio du. proposiçiio da Camara dos
Arsenal de Marmha.
.
. Deputados, n. 81 1te 1H9G, autol'izando a con. Art. 2.• O PodfJ' Exo:_cuttvo conlr~ctara cessão úe um anno úe licença ao secrclitrio do
Jgualmonte. a l'Cpl'O~UC~ao lttho:;ro.ph!C!l. ou Tribunal do Contus nli•>uel AU"Usto Gaivão
photo~raplucada elllgre do mt•smo almirante,
o
"'
•
para sor col!ocada na praçn nobre dos navio; Levanta-se a sessüo a meia hora uepois de
de guerra 1!u. Armada Nn.cion11l, com a so- meio-dia.
guinte legenda « Ao seu bcncmerito !ervidor, a Patria ngradecidu. ».
Art. 3." O Poder Executivo solicitará' op·
portunamente o credito neccssnrio pa,·:t o
cumprimento desta rosoluçii:o do Congresso
Nacional.
68• SESSÃO Ell 5 DE AGOSTO Dili 1897
Sala das Com missrics, 3 do ng0sto do 1897.

Redacçt'io final do p:'Cdec/o do Smarlo
de 1897

-

H.

3

J. S. Rego ftfel/o,-01tslat'O Richa~·d,- A.

P:·esidcneia do S:·, llfanoel Viclo:·ino

Aocrcdo.

Fica sobro n mesa pal'a eel' discutido na
Ao meio di !I, abre-se a sessão, estando presossii:o se"uinte depois de pulJ!icn.do no Di<wio sente os Srs · Senadores: Manoel de .Queiroz, ·
do Cong;.csso. '
J. Catunda, ~osé Bernardo, .Jonqu1rn Sar·,
monto, Franc1sco Machado, M11.noe! Barat11.,
E posto a votos o appi'OV<Hln o parecer .ln.~to Clwrmont, Bonerlieto LPite. Gome! de
n. 7:l, elo 18l17, do, Conuni~.>ãu de .1ustiç11 e: Cusl.ro, Nogueira Paramt"UÍI, PiJ·es Ferreira
Lcgislar;ão, requerendo quo so om;11 o Oo-j Cruz, .João Curdeiro, Almlno Afronso, Alv:u·o
vcrno sobro o projecto n. 8 doste anuo, qne Machado, Abdon Milanez, Almeirla B11rreto,
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Gonçalves Ferreira, .Toa~uirn Pernambuco,[ O S~. Sever~ no Viei~a. pouco
H. de Mendonr.n. Sobrinho, 11osu..Junior, So· trm a d1zer :1. respeito elo subst1tuttvo da
verino Vieirn., 'Virgilio 1amnzin, H~nriqnn Gommissüo, isto porque, tendo d.e votar contra
Coutinho, Domingos Vicrnte, Thomnz Dr-1- rllo, vem llpenas dar os motivos por que o
ti.no, Lopes Trovão, E. '\Vnndenkolk, Feli- faz.
. .
.
. ,
CJnno Prnna, Gonçalves Ch:wes, Fernando
O substitUtiVO que se 11Jscute contmua a
Lobo, Pauln Souzn, Moraes B11rros, Caiado, conter nos seus preceitos uma disposic·ão pela
Leopoldo de BuliHics, A~uilino do Amaral, ~ual o Prefeito p~de perfei.tamenr.e !Iludir .0
Alberto Gonçnlves, Vicrntc Mnchado, Esteves Sen.ado em ~uestoes essencllilmcnte mconstt·
,lunior e Pinheiro Machado (•lO).
tuc10naes.
·
d
·t'
·
Bo.sta pnra isso que o Prefeito, vetaná·
De1xn..m , c ?ompn:ecer. r?m cnus~ par lCI· qualquer·
resoluçii.o do ramo legislativo muo
pada, os .srs. · Rau!Jno Horn, PoLir o Velho, Ivcipal, se abstenha d~ n.llego.r que a dispoRosa c Silva,. Reg-o Mel!o, Coelh~ o Cn~pos, síçii.o é inconstituciono.I.
Leandro Ma?1el, Euf!enl? Amor·Jm, Po. CIUO·
O projecto parece sóme.nte ter o intuito de
cu la. Joaqu1m de Suuza. Generoso Ponce, pr.up:~r se1·viço ao Senado o que não é razão
'
Gustavo R;1clmrl~ ~ ~ul1o ,Frota, e, Eem elltt, basrante.
os Srs. LCitee OJtiC!ca. I,U:J: Bt~r?osa, Q. B..,o- Tivrsse a certeza de que o Senado acceica.yuvo., A. Azeredo e Ramiro Barccllos (1 i}. tnrio. um seu requerimento, man,Jando voltar
E' lida, posta em discus,ão e Rrm debate o projecto ás Commissões de Constituição e
approvada a acta da se~sfio anterior.
Poderrs, Justiça e Leg-islação, npreecntal·O·
hia, na. duvida, porém, Jimita·se a votar
O Sr·. h" 8ecretali"io dá co!'ltn do se· contra.
guinto
O Sr. Gon~alvcs Cha,·es contesta a procedencio. dos nrgument•. s ad<luzidos
EXPEDIENTE
pelo seu collega que o precedeu na tribuna.
S. Ex. ato.ra o projecto substitutivo da. Compor ter o inconveniente de dnr Jogar
Officio 1lo gennrn l de rlivis5.o Jofio Thomnz amissão
que
leis
resoluções do Conselho ~Iunicipal,
de Cantuaria, de hontem, communicando. do que devemc soJfl·er
do Senado, soorrlem do Sr. PrPsidento rla ll<"puhlka, quo ,io.m submottidns aa inspecção
e>sa
in~prrção, llor um
este. por decreto rle 2 do corrente mez, o en- modo nbnsivo de boa ou má Jii prat1cada relo
carreg-ou do expediente do Ministerio rla Pl'efeito
Municipo.l.
Guerra, dumnte o. amencia do Sr. marcchnl Entendo
que esto. observar,·ão não procc.'o,
Co.rlos Mac!,o.rlo de Bittencourt.- Inteirado. porque, além
rlc ferir o principio bnsico do
Requerimento do volunto.rio da Pat.ria nosso r<Jgimen, nãn o.deanta, nem impede que
Roque Fr•ancisco da. Bôa Morte, cnpi tão hono· deixe de ho.ver abuso, de:;de que o Preleito
rario do exercito. pedim1o uma. pcmão.- qudra abusar.
A' Commissüo de Finanças.
O orador analysa o Districto Fcderl\1, quer
sob o ponto rle vista politico, quer sob o ponto
O Sr. :2" !!'lccrctarEo declam que do vista indust1·ial. indicando a sua riquola
não bn pnrec,·rr.s.
o população, sem duvida alguma. superior á.
de
muitos Estrvlos, por qualquer lado quo se
E' lida, post11. cm dis~:mBiio c sem clebate
o
,·ncarc,
concluindo dahi, ser mais logico,
npprovada a l'PilacçiTo finnl do pJ•ojecto do Se·
narlo, n. 3, rle lf\07, que autoriza a execução mai' conveniente o mais democrat1ra a orga·
rlo busto em bronZf• do fullo~ido almirante nizaçiio que a. Constituição brazileir·a deu ao
.Joaquim Marques Lisl,oa, e que lJUYÍII ficado Districto l•'cdcral, do que aquolla quo a Constituição americana deu ao districto da Cosobre li Mesa ua sessão anterior.
lumbia.
Entende que negar ao Diatricto Federal o
ORCJEM DO DIA
direito de rrgel' os nPgocios Jocne! p11los Ol'·
giios quo lhe siio peculinr<'S, seria falsear o
principio
fundamental do nosso regimen
C.~SOS D! VETO DO PRF.l'TnTO DO DISTRICTO
politico.
FED!mAI,
Qual o defeito, a lacuna, o inconveniente
que oncontra·so no syst~ma do projecto Y
Ent.ra. cm 8• discu~srro o projecto do Sonado,
Estn não tevo siniio por fim corrilo"ir o
n. 4, de 189i, ~uJ,stitutivo elo 1lo n. 2. do nrt. 20 rla lei organiea do Di~tricto Fedem!.
mPsmo anuo, rrgulandn us ca~us cm q1w o E>tlHl:t a inua por 0ntrn thec o suhst.itnti\'O
Prorcito do Districto Fedr.I'al, snspcllllcri\ as cm dbemsDo e o trnbnlho da CommisRüo, o
leis o resoluções do Conselho Municipal.
concluo dizendo que, si o Districto Federal
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tom uma feição pocu linr, é forçoso reconhecer
em principio o em face do a1•t. 67 du. Consti·
tuiçiio que nesse dbtricto so debatem inte·
resses puramente loco.es e interesses nactono.cs.
Analyso. o. emenda do seu colleg-n peht P:u·n·
hyba, que submette todos 08 actos do Conse·
lho ao Senado, po.ra e'te iliscriminar q uaes
sflo os que pertencem u sua esphera tio acçiio
e quaos os que devem ser tlevolvidos ao Con·
selho.
Reputa isto um trabalho inutil e, portanto,
continúa o. combater :t emonrl:t, como :t lem·
brança do Sr. Severitlo Vieira, para que o
projecto voltasse ús Commissües.

ao conhecimento do Senado resoluções veto.dns sob Culll);rmentos inexactos.
Aocnas quiz completo.r o que se contem na
2• p~rte do cito.rlo art. 20.
Ex::tctamen te como nquelle artigo, a minha
emendo. consagra a mesma doutrina.
No li e nlio se dá o. o Prefeito a cooperação
legislativa da sancção; dó.-se simplesmente a
J\J.culdade suspensiV<I do veto.
No art. 20 consigna-se a inte1•ferencia do
Senado no estudo dos vetos do Prefeito.
A emendo. consign:t da mesm~~. maneira
rssa interferoncio. do Seno.do em todos os vetos
rio !'releito, o tambem a faculdade suspen·
sivo. do ~cto, mo.s completa o pensamento do
legislador porque diz: quando o Senado deci·
dir que qualquer deliberação do Conselho
attentar contm o.s leis e regulamentos munici po.cs, a soluçiio final do veto competirá ao
Conselho Municipal.
PortatJ!o, Sr. Presiilente, torno a repetir,
a emendo. teve sómente por fim completar o
pen;:unento do legislador.
Eis o ponto de discordancia entre mim o a
Com missão.
Entretanto, é forçoso confesso.r que o. dou·
trina consiguada no seu substitutivo é muito
mais uemocratica.
Ninguem mais perlimlo a palavra, encerra·
SC D. dlSCU>SiiO.
Pooto a votos, é approvado o projecto, e,
sendo ntloplo.do, vo.e · ser enviado ã. Camara
dos Deputados, indo antes á Commissão de
Redacção,

O Sr. Alvaro ~:rachado Sr. Presidente, pedi o. palavra apenas po.ra
adJuzir ligeiras considerações, rela tivarucnte
ã. emenda que tive a honra de apre,onto.r.
Confesso que acho muito m:~is libeml,
muito mo.is democrntica, a emenda substitutiva. aprescuto.d:c pela illustre Commi"são de
Legislação c Justiça.
Apresentando ;,. minha emenda, tive tiio
sómente cm vista completar o pensamento do
l~g!sl.ador, no o.rt. 20 da lei orgvnicu llO mu·
lllClpiO.
Este art. 20 divide-se em duas partes. Na.
primeil'D., diz: O Proleito suspenderit., por
meio •lo vetos, as delibemçõos do Cumelho
Munioipo.l, sempre que forem contt•:J.!'ias ás
leis e regulamentos em vigor no Districto
Federal.
Na segunda parte,diz:Neste co.so seriio esses
vetos submettidos ao conhecimento do Scno.do
e este decidirá. si o. resolução vetad:~ arrende LICENÇA A ~IIGUEL AUGUSTO' GAL\'ÃO, SECRETARIO DO TRI3UNAL DE CONTAS
a Constituição, o.s lois fcderaes ou as lei:; e
l'egulamentos municipacs.
Por . c9nseg~into, Sr. Presidente, aquollo.
Continúo. em 2" disousslio, com o parecer
propostçao-lots o rogulo.m,.ntos municipo.es fn varo. vel, o o.rt. 1" d:~ proposição da Caem vigor no Districto Fo:leral-tcve uma ma r a dos Deputados, u. Hl, do 1896, autoamplitude extraordinoria na 2' parto do rizando a conco,são de um anno de licença
nrt. 20.
no secreto.l'io do Tribunal de Contas, Miguel
A minho. emenda propor.-se pura e sim- Augusto Galvüo.
plesmente a explicar o pensamento do legis·
lado r,
O 81·. J!?Jl•esideute informa que conComo disse, o men fim foi aclarar o pensa· sta à .Mesa que o cidarliio, a ·que se refere o
!llento do legislador, quo nto ll::treccu tlcar projecto em debate, erallecil.lo.
.
wcon!pleto n11 2" pnrl.o do art. 20; porque
Ninguem polindo a pr~lavra, encerra-se a
p!lrecm-me que quundo o Senado cstuJaudo
o veto, deoidis:;e que a rrsolur;iio ,i o Con~elho 1liscusoüo.
Segue-se em discussão, que se encerro. sem
Municipalatteutava contr·a us lois o rc"ula· debato,
o art. 2".
menta da mnnicipalitlarJe, o o~tudo d~nn'i·
tivo desse veto deveria co.IJer no Conselho lllu·
nicipul.
O §1·. PI·eMidcnlte diz que, tenrlo
A CommissiLo pretendeu substituir in to- tksapparecido o intoro"so individual, vae so
tHm o tut.. 20 ti:~. lei, e eu, cum o. minha J>l'occdor it vut:1çãu rlo p1•ojecto syrnbolicn·
erncnda, qutz cxpltcal' o Jlf'll~anwnto tio lo· mente.
gt~latlor,
Pu:<tu a votos, é l'•'.ioitn•lo o m·t. 1".
Nii.o argumcn t<·i com alm~o,; nem cum l1 A pt'"l'osiçiio vau ~cr dovol vi rio. à Camara
suspoiçiio do .\'refeito, cm Q.uorcr subtmhir <los Deputados.
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O S1·. Prcl!lli<lenltc-Estit esgotada
a ma teria da ol"dem do dia. Vou levantar a
sessiio, designando para a da sessão do amttn!Jii a seguinte :
2" eliscussi:io do projecto do Senado, n. 60,
de 18913, que permitte aos officiacs da armada, refotmados antes rle ínstituido o meio
soldo para as suas lamilius, contribuir para
o monte-pio com a joia o a quota correspon·
dente i1 patente em que se acharem reformados;
2' discussi:io do projecto do Senado, n. !0,
de 1896, que extingue os Jogares de juizes
substitutos dos juizes seccionues, e toma
outras providencias.
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O §11.•. ~~o Seca·ct~llrio lê e é posto
cm discussiLo, que so encerra sem debate,
ficando a votação ~tdiL'da, por aind11 não haver
numero pura Lloliborar, o seguinte
PARECER

N 76-1897

A Commissiio Ile Obras Public~ts r•equer ao
Senttdo que sejr1 ouvido o Governo sobro o
requerimento do Antonio Carneiro Brandiio e
M. L. Tellicr em que solicit:tm, como repre·
sentantes de syndicatos ostrangeit•os, a con·
ces,iio pa.ra si ou compttnhi~t que organizarem
para cstu.be!eccrem n~t balti~t do Rio de JaLevanta-se a sessiio a I 1/2 hora da tarde. neiro um:J. omprez11 de docas e nrmazens
parn c11.rga, descarga, guarda e conservação
de c~tJe.
Sala das Commissões, 5 de agosto de 1897.
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Presidencia do Sr. Jlfanoel Victo1·ino

Ao meio-dia, abre-se a sessiio, estando pre·
sentes os Srs. Sena•!oros: Manoel de Queiroz,
J. Catunda, José Berntmlo, Jo11quim Sarmento, Francisco Machado, Gomes de Castro,
Nogueira Pamnaguá, .João Cordeiro, AI varo
M~tchado, Abdon Milancz, B. de Menúoitça
Sobrinho, Rego Mello, Rosa Junior, Virgilio
Damazio, Henrique Coutinho, Thomaz DelHno,
Gonçalves Chaves, Fernando Loho, Paula
Sou;~a, Moraes Barros, CuüM.lo, Alberto Gonçalves, Vicente Machado, Gustu.vo Richarrl,
Pinheiro Machado, Julio Frota o Ramiro
Barcellos (27).
E' lida, posta em discussi:io o sem debato
approvada a acta d<L sessiio anterior.
Comparecem dut·anto a sessiio os Srs. Rau·
lino Horn, Manool Barata, Justo Chermont,
Benedicto Leite, Ct•uz, Almino Aifonso, Almeida Barreto, Gonçal vos Ferreira, Rosa e
Silva, Joaquim Per•nambuco, Leite e Oiticica,
Severino Vieira, Domingos Vicente, Porciun·
cu la, Q. Boc!lyuva, Feliciano Penna, Leopoldo de Bulhues, A. Azeredo, Generoso
Ponce, Aquilino do Amaral e Esteves Junior
(~I).

-Justo Cltci·mont,-Joaquim Pe1·nambuco.
J. Conleiro.

OiWEM DO DIA
CONTRmurgÃ.o PAllA O ;rONTEPIO DOS Ol'l'JCJAE!
D.~ Al\MADAj

Entra em 2" rliscussiio, com o parecer da
Commissão tlo Fin11nças, o art. Judo projecto
elo Serl'lt1o, 11. üO, úo !8\J6. que pormitte aos
olllci~tcs da arm:ula, refoi'mados antes de insti tuiuo o meio-soldo para suas lamilias,
contrilmir p~t·a o montepio com a joia e a
qrwta cot·r·espomlcnto ú. patente em que se
aclt<1rom reformados.
Ninguem pediitdo !t pala vr•a, encerra-se a
discussiio.
Segue-se em discussão, que se encerra sem
debate, o art. 2".
Procetle-se à vot~lçiio.
Postos a votos, siio succossivnmente appro·
vados os artigos do projecto.
g• este auoptallo, para passar á 3• dis·
cussiio.
EXTINCÇÃO DOS · I.OOAll.llS DE
l01ZES SUBSTI•
TOTOS DOS JU!ZÉS SECCIONAES

Deix~tm de compm•ecer, com caustt partiEntm em 2" lliscus;;iLo, com o parecer da
cipucla, os Srs. Pedro Valho, Coelho e Cam· CommiosiLo do Justiç:t o Logislu.çfio, o art. I"
pos, Leandro Maciel, Eugenio Amorim, E. elo projecto d.o Senado, n. 10, !lo 1896, quo
Wantlenltalk o .louquiln t.le Souzl1, o, som oxLiugtie os logal'cs Lle juizes sul.Jstitutos elos
ella, os Srs. Pires Ferreir;•, Ruy Barbosa e juizc~ secciouaes.o tomu. outra~ providencias.
Lopes Trovão (O).
O 8r. ~Tiie<~ntc l'i\[achado,~tutor
O SA·. ~·· SceA·ctaJ•io declartt que t.lo pl'ojucto om tliscussiío, niio estti. ele u.cniio lm expediente.
corelo com os dous l'unr.lu.montos do pilrccm•
.SOIJ:\d11
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---------------------------da Commis.;ilo do .Justir;a. e Legislac;ilo, que

Quanto ao ~rgnnào
entende o or:ulor q u·e deve prevn.leceJ'o porserviu no anno plssado.
que o contrario seria infringir o m·r.. 5\J da
Quanto ao primeiro fundamento, não pro- ConstHuiç,lio,
que prohibc a ·diminni~ão dos
colle porque, pela lei n. 221, os supplcntcs
vencimentos
dos
juizes l'eucracs.
dos substitutos dos secções lbderaec;, quando
em exercicio, exercem torlas as uttl'ibui~ões
conferidas aos substitutos; e quanto ao seO Sn·. A~mino l9..41onso tem muito
gundo fundamento, c> projecto não estabe- pouco que clizer. Conhece alguma cousa cl 0
leceu altera.çiío para o juiz seccional da Ca- assumpto, de que >C tr·atu, o pôde inlbrmn.r
pital Federal.
que etrectivamcnte é indispensavela cxisten_
cin.
do juiz substituto do juiz seccional. Este
Observando a disposição constitucional •
pôde
ado~cer, póde ter qualquer impedimento
que prohibc diminuir os vencimcl!tos doS
nlio
haverá, pa~sttndu o pi'Ojecto, quem ex.
o
iuizes de sccçlio, eRt:tbeleceu o ora<lor no pa·
rug<apho unico do a1·t. 3• do projecto adis- e1•ça o trulmllw de distrihuir justir,a ao povo.
posiçilo, que mun<ht pr·evalccer, emquunto A jus liça não póde sm· entregue nas mãos,
exercer a juclicatum l'eder·ul nu capital d:L <lo homens que se recommendam sómente POl'
Uniilo o juiz nomea<lo, o mesmo direito ad- virttHlrs e excellentes qualidades; deve sm•
quirido pela lei n. 848.
confi:tda a quem tenha. tmbilita('ües pam julUma das raz<ies do pro.iecto foi o <lesejo de gar o direito c pam dizer a pala.vrn. da lei;
ac:tiJar com r. dilfer•en\'3. dos vencimentos dns pens:1, por• isso, que é indispcnsuvel o juiz
juizen das diversas secções, que pl'ecis;tm ser snbstit.uto. que deve ser um homem de lcttras
iguala1los nas attriuuir,.õcs e nas vantagens jut·iuu;,,;.
do cargo.
Quem não devo continuar é o supplcnto,
de
quem tillmn as antiga~ leis, o de que tull:t
A lei n. 8·18 oberloceu it antiga divisiio ela~
esta.
de que so trata, porque devem ~er noprovíncias, que Pram do 1", 2" o :'l• ordem ;
meados
s(>monte uquelles que ,abcm 1liroito,
hqje, no regimen federal, >ão igunes todos os
a
sciencia
de julgar.
Estados, e nlio ha razão pa.ra a. di trerer.ça que
se conserva na classifimH;ão dos juizes e dos Ha. entret11nto, no projecto alguma cous:\
vencimentos.
que se devo aproveita1·, ~endo regulada conDiscor:1a.ndo do parecer, não quebrur:'t venientemente pela illustrada Commissiio, e
lanças pelo seu projecto. que encerra medidas pecle o orador para isso a attençiio do Senado.
llteis, mas nlio eomprehrnde outrM mais im·
Refer•c-se á tlifl'eronca do~ vencimentos. que
pOT•t;tn te~ o que nilo devem '~1' pret<'l'irlns na são maiores p:tr•n, o juiz dtt Capital Federal
rolorm;t da organiz,1ção judieiut•ia. Fez estas que recebe 14:000$ annuae~. que silo 1():000:!;
ligeiras considerações para <jue não naufr·:t· pam os juizes 1!11 outras cidades e ele 8:000$
gasse o projecto no Senado, sem te1· siquer pat·u outros. O orado!' discm•re contrrt essa
o apoio do seu aut~r.
ditfet·enou : mo~tra. o. inconveniencia de 11iio
~er o juiz sulllcientemcnte 1·emunerado ; conO Sr. Gon~~alves Chaves corlla em que se umntet~lm o aet ual vencipoucas obseJ'vaçõcs tem de fuzet• a J'espeito do mento do juiz d:t Cnpit:tl Fedcri11, mas pr.<~e
prr•.iocto em discus:,ão.
~ejam equiparados t"tlos os outros jn izus. esO illustrc auto I' · do prnjecto concordou em tllbelecentlo·se o venci menta de I: 000$ menque e!1t1 não satisf'az as rclorma~ quo si'lo ne· salmente p:u•a cada um.
cess<l.l'ius m organizar;ilo d:t jtbtiç:t tbderal ; Neste S•·nl.illo, vue mnnuar iL Mesn. um roe, defcndendo·O, combateu os dons f'unda- ~uerimonto, pura o qual pe.le a :tpprovaçlio
mentos llrt Comm issão de .Justi<;n. e Lep;islaçilo: 1lo Semdo,
o primeiro. quanto :1 inconvcniencia da sup.
pressão do> juizes substitutos ; o segundo,
E' li<1o, npoindo e posto em i.liscusslio o sesobre a. inr,onstttucionalid,de dtt ditninuiçilo guinte
dos vencimentos dos juizes fotlerues.
O orador acha procedontcs e~ses l'un!lan.EQUEltDJENTO
mentos; entende que o projecto nlio pótle ser·
atloptauo, porquo encorr11 ~ruves inconvc,. . .
.
.
_
nientos. Podendo o Governo nomeal' 111tm os . hequo.l!'(: que o prr.1octo em !ltscussao volte
Cltrgos 1le supplontos llossoas niio gt•atluntlus tL Cotnmlssao rrspectiva, p:tm quo nelle 1\i.r;:t
em clir•eito, som a pt·ati<m tio processo, sem n. qtmrsquor melhommontos, .prmeqmlmcnte
t!'adi\"To das l'nncçücs de juiz, nota o orador qunnt.o ao augmcnto rios vencunentos 1lus ma·
11 incon VOIIiend;t 1le ex<Írccrcm Laos posso 1.,, P:tstrudos d1.s E'tttdos pequenos.
as l'unc<:<ics do juiz, cspccialmeuto a de proS:dn. il1ts Ress<ies, ()do agosto do IS!li,-1lt~
i~Llir o jut·y.
11tino Aff'onso.
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O Sr. B. de lUenclon{.'a &lo·
b1•inho-Nilo pedi a palnvm, Sr. l're,i·
ciente, parn com!Juter o requerimento do nobre
Sen11dor pelo Rio Gra.ndo do Norte, mas sim
par11 apresentar urn outro.
'Não sei si este cstat•iL conce!Jido nos mesmos
termos daque!le, que acrtbn de sec· liuo na
Mesa; mas, em todo o caso, vou apresental·o,
e V. Ex. subrneltel-o·ba iL votnr;ão, si vcr
qne elle encerm materilt rliJl'erente. Si vir,
porém, que elle é concebido nos mesmos termos do anterior. V. Ex. lhe dará. o destino
que julgar mais ronveniente.
O requerimento e o seguinte. (LG .)
Parece- me que este rcq uerimento adianta
mais algumn. cousa. Por isso peçc a V. Ex.
que o submetta i votação.
O St•. P1•esirlente-O que o nobre
Senador propõe é um substitutivo ao requerimento· do nobre Sem• dor pelo Rio Grande do
Norte.
E' lido, apoiado e posto conjunctamente em
discussão, que se encerra, sem mais deb:J.te,
o seguinte

REQUERIUENTO
Rcqueirl quo o projecto n. 10, de 1890,
volte á Commiss~o de .Justiça c Legistar;iio,
p11ra organizar novo pr(·jecr.ll, J'etoeando o
decreto n. 848, de li r! e onr.u bro de 1890, e a
lei n. 221, dn 20 de nnvemhc•o de 1894, e
apresentando urn trabalho mais completo
so ure a organização judiciaria federal.
Sala elas sessões, 6 de agosto de 1897.-
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0 Srt. SRVER!NO V!EIRA-Perdõe-me; não
ó o dinheiro que dá honestidude.
0 SR. AL~!!NO AFFONso-Nüo é O dinheiro;
mas o no,;so pair. está. cheio disso. Creia
V. llx. que a•lmiro os que tecm IDOl'l'ido de
fome, tendo sustentado, entretanto, o brilho
e a gtoritt da magistratura,o que é tradiccional. Até hoje, só tenh" conhecimento do um
juiz, que foi condemnado no Brazíl.
POJ•tanto, me parece que, comprehendondo
o 2" requerimento mais do que o I "• podia
dispenstll'·Se a votaçãr> de um delles, por
exemplo, a do meu ; mas tenho modo,
tenho muito medo de que não se attenda no
futuro a esse augmentozinho, absolutamente
necessar•io.
0 SR. LEIU E 0ITIC!CA. - Tem t!e haver a
discussão, em que V. Ex. poderá apresenta!'
emendas.
0 SR. ALMINO AFFON50-Vir ag-ora. enft~S
tiar o Senado e mortificai-o outra vez 1
. 0 S~. LEITE E 0ITICICA-Não; quando Se
dcscutcr o pro,1ecto que a Commissão elaborar,
V•. F:x. poderá apresentar as emendas que
qmzer.
0 SR. AL~HNO AFFONSO -Em todo O caso,
a illustro Commis;üo bem est1i ou vindo e bem
está vendo que é conveniente e que ó nece~
~ari9 dar n. cada. um o que é seu ; é até rle
JUStlí'l, porque dignus est opem1·ius mercade
suu..

Portanto. Sr. Presidente, si V. Ex. consentir, peço que se cligne de consuttuz· a. Casa.
a.re;peito da retiraria. do meu requerimento,
st o do nobre Senudot• por Ala.gôas Jiii' acceito.
Consultado o Senado, consente na retirada.
B. de llfendonça Sobrinho.
Posto a votos, é a.pprovado o requerimento
O Sa•. Presidente declara que vae do Sr. B. de Mendonça Sobrinho.
submetter a votos os dons requerimentos pela
Fic.a ad i,ada. a discussão elo projecto e é re·
ordem de sua apresento ção.
ll!ettulo a Commissüo de Justiça e Logisla·
çuo.
O Sr Almiino Afronso (pela
ordem) Sr. Presidente, me parece que um
Sr. Presidente- Está es"otada
requerimento não prejudica o outro, porque a O
mt1teria da ordem do dia. Vou leva~ltllr a
o do nobre Senado!' por Alagôas ·eomprelwude sessão, designando para a da sessão seguinte:
o que tive a hon1•a de subrnetter á apreciaDiscussão do pat•ecet• n. 74, de 1897, da
çiio do Senado, bem que nominalmente não
especialize, não determine a necessidade, ou Commiseão de Marinha e Guec·ra, opinando
conveniencia do augmonto do~ orclenarlos qu~ J!!tda tem o Senado qu~ resolver sobre a
petcçt10 em que os volunt~trws da Patria An·
em certos Estados.
Eu disso-Estndos pequenos ;-ruas o pon· r.oni? Alves de Al.meida e outros, que se dizem
sarnento predominante é pam eomprehendec· ofllcwe.s honurat•ws do Exercito, pedem que
todos os Est<1dos, em que o juiz seccional não lhes sOJa garantida a Ruhsistencin, Jll'nmott.crla
tiver, poJo menos, 12:000$ por n.nno, ou pelo decJ•cto do 7 1lo jn.noic•o <ln J~li:í.
l:000$1•eiR pnr moz, parn. podoc· ser ;;ont.o,
Lul'auLa·su a sussiio a 1 1/~ horu thl Lurtlo.
p1t a poder Slll' honosw n indoponllout(!, para
~e poder mandar enforcar r.quello que ven·
der senteu~'as.
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(Presidcaeia do S1'. Manoel Victorino)

:.o moio-di:t o,\,rc-;;e a

sessão. estando pro·
sentes o,; Srs. Senadores Manoel de Queil·oz,
,J. C:J.t.umln., Josó Bernardo, Joaquim S:wmcnto, Fmncisco Maclw.uo, Munoel Bamta,
Gomes de C:tstro, Nogueirn, Purnnu~:uá, Cruz,
A! mino J\1Ionso, AI vá.ro Machado, Abdon MiJunez, .Joaqnim Pom;~.mbuco, B. de Menuouça
Sobrinho, Rosa .Junior, Virgilio Damazio,
Henrique Coutinho, Domingos Vicente, Pal'ciuncula, Femando Lobo, Paula Souza, Morues B11rros, Caiado, Alberto Gonçalves, Vicente Machado, Gustavo Rit:hard, Pinheiro
Mucllado e Julio Froh (28).
E' lid:1,,posta em discussão e sem debo.te
ap]lrovada :u acta da sessão anterior.
Comparecem dur;~.nte a sessão os Srs. Justo
Chermont, Pires Ferreira, Almeida Barreto,
Gmwu.lves Fcrreim, Ros~ e Silva, Severino
Vieira, Q. Boc:tyuva, Thoma~ Delfina, LeoJlOldo de Bulhües, A. Azercdo o Esteves Junior (II).
Deixam ele compal'ecor, com causa participadu., os Srs. Raulino Horn, Benedicto
Leite, Pedro Velho, Rego !l!ollo, Coelho e
Campos, Leanclt•o Maciel, Eugenio Amorim,
E. \Vundenkolk, Feliciano Ponna, Gonçalves
Clw.vcs, Joaquim da Souza, Generoso Poncc c
Aquilino do Attti1l'al; o, sem e lia, os S1•s. João
Cordeiro, Loitc o Oiticica, Ruy Barbosa,
Lopes Trovão o Ramiro Barcellos (18).
c[]>

O resultado constante da acta da. apurução
geral, leito. a 26 de julho do corrente a.nno, é
o seguinte:
Votos

Dr. Francisco de Paula Rodrigues

.A.lves ...................•....... 24.185

Diversos ..........................•

57

O resultado a que chegou a Commissão,
pela apuração 1las· a.uthenticus remettidas á
secretaria. uo Senado Federa.!, é o s~guinte:
Votos

Dr. Francisco de Pnulo Rodrigues

Alves ........................... 25.792
Diversos ........................ ~.
81·
Em b1,anco ..... ~ ...... , ...... ,....
40
Feito o exame detalhado de todas as authenticas acima. relllrirlas e bem assim da
acta da apuração geral, não encontrou a.
Commissiio vicias ou defeitos que a. inquinem
deTnullidade.
E', portanto, a. Commissão de Pnrecer:
I', que seja approvada. a. eleição realizada
no Estado de S. Paulo a 26 de junho do cor·
rente anno, pela. renuncia. do Dr. José Alves
de Cerqueira Cesar á sua representação no
Senado Federa.!;
.
2", que seja reconhecido e proclamado Se·
nadar da Republica pelo Estado de S. Paulo
o Dr. Fruncisco de Pa.uln Rodrigues Alves.
Sala. das Commissões, 6 rlo r.gosto !le 1897, ·
-Q. Bocayuva.-Abdon Milane;,- Vicente
Macltado,

§r. R' §ecrelt:u·.io dú. conta do

seguinte

N. 78- 1897

EXPEDIENTE
Vinte e nove autltenticas dn eleição senatorialn que se proceclcu ultimamente no Estado tlo Paruná.-A' Commissiio de Constituição o Poderes.
O §n•. ~~o §ecretan·io lê e vão a.
imprimir paru entrar lltl ordem dos trabalhos os seguintes
PARECERES

N. 77-1807

Foram presentes it Commissilo de Constitui<;iio, Poderos o Diplomacia 367 authenticns
dtL eloir;ão realizada no Estudo de S. Paulo a.
2li do i unho do correu to anuo, pura precnchimànto d<t vaga occort·itlll. pela renuncia do
Dr. Josó Alvos de C~rquoira Cesar á repre~ent:v;ão do mesmo Estado no Sonatlo FoLiem!.

Foi presente á Commissão de Finanças,
para omittir parecer, o requerimento do
Dl'. Manoel Goula.rt de Souza., em que pede
seja computado para sua aposentadoria. o
tempo decorrido de 27 de março de 1872, data
em que foi nomeado inspector de sa.ude publica., a.27 de fevereiro de 1886, data. da sua
nomeaçiio para. o ca.rgo de inspector de sande
do porto, que ora. exerce, no Estado doEspirita Santo.
E' a. Commissiio de parecer que seja indeferido o requerimento, porque estando regulada. por lois get•ues a competencia. do
Poder Executivo para. apreciar a natureza.
do serviço o contar o tempo de exercício dos
funccionarios publicas, que teem dil•eitos á
inactividade remunerada, não deve propor
lei especial pa.ru. o peticionario.
SuJa das commissõos, 6 de agosto de 1897.
- Gomes de Cast1·o. - Porciuncula, - Leopoldo de Bttlltües. - Scvc1•ino Vieita. - Feticia11o Parma,
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N. 79-!897

A' Commissiío de Finanças, pa1•a emittir
Jlllrecer, foi presente o requerimento n. 7,
ilo corrente anno, em ~ue Joaquim !la Silva
Garcez, ex-porteiro do Pedagogium, pede seja
concedido ao Governo o necessario credito,
correspondente ao tempo decorrido de 12 de
outubro de 1895 a fevereiro ultimo, época
em que aquella repartição deixou de depender do Ministerio da Justiça e Negocias
Interiores, para pagamento do aluguel da casa
que, em virturle do art. 60, pa1';1graph0 unico
do Regulamento, o Pedagogium devia proporciona~·lhe, ~ quo niio tevo Jogar por estar
a que f01 destmada para a sua habitação
occupado. pelo archivo do antigo Ministerio
da Justiço.. .
Pensa a Commissiio que ao Porler Executivo
compete o conhecimento das allegaçõos do
peticionaria e, julgando-as attendiveis, solicitar do Congresso Nacional credito, si preciso for.
Opina pelo indeferimento da petiçiio.
Sala das com missões, 6 de agosto de I897.
-Gomes de Castro, -Pol'ciuncula. -ScVC1'Íi!D
Vieira.- Leopoldo de Bulhões.- Feliciano
Penna.

O Sr. 1\fornes. Dnrros (pela or·
dem )-Sr. Presidente, acaba. de ser lido Jl[l.
Mesa o parecer relativo á. eloiçiio do novo
Senador por S. Paulo. Como esse parecer serti.
impresso no Diario do Congresso de amanhã,
requeiro a V. Ex. que consulte o Senado
sobre si dispensa a impressão em o.vulso, para
que o ref~rido parecet• sejo. do.(iO para tt ordem do d1a de segunda-l'eíra.
0 SR. PRESIDENTE-Por emquanto ttind:t
niio ha numero para se votar o requerimento
tio nobre Senador.
O Sr. Almino Alll"ons.o niio fati"
o Senado; serão breves as suas ponde'
raçoeR.
Esperou que na outra Casa do Con"resso
algum illustre representante do Ama'Zonas
tratasse da situaçii:o tormentosa em que se
acham os soldados da Republica na~uelle Es·
tndo. Nilo tendo, porém, nenhum dos ropre·
sentantes fallatlo nisso, si brm quo o orador
não tenl~a a honra de represento.r o Amo.Z?nas, nua .qu~r, cntrottlnto, que passe silenCiosa n aín1cçao dos abnegados servidores du
patria, os qunes, qUltndo c!wg:t a voz d:t tormonttt, siio os primeiros o. ser mund~tdos para
o_sacritlc~o; síio os pri~oiros que so a.um•.l(am;
sa? os pr1men·o~ que vao, .l'e~o sot~ dever [ltl·
tt'IOtiCO, CUinJl!'ll' O. SUa !UiSSaO mtlitar () l!ll·
eh or. de luz as paginus dtt h istori:t, com a
i(IO!'II1 tle seu nome o de seu martyt•io.
gar~

O Pai:: de 6 de o.gosto publicou dous telegrammas do Manáos, datados de 1 do mesmo
mez, osquaes dilo conta do desulinho miserava!, da forno dos soldados da Republica
Qu_a~r!o o oradot' era moço pos,;uia grande.
senstbiltdado e aprendeu que se devia tes
condolencia com os que sofi'rem. Estudavar
ness~ época, sómente o lati~ o afi'tt.zil1-se ao,
senttmentos que a pllylosophmdos escriptores
ordenava.
Lemlo Virg-ilio, encontrou uma vez. um
verso, em que uma rainho. muito llonita, segundo o poeta. e· a tradicçiio, a raiJJha do
Carthago, a formosn. Dido, dizia a Enéas,
apenas escapo das ondas e dtt gro.nde tempestade, que na desgraça tinha- aprentlido a
ser piedosa: Non ignara mali, misere succur- .
1·ere ii isco.
SeJa como fôr, tem o orador verificado, e
talvez, tambem o Senatlo, que só occupo. a
tribuntt para fallar sobre assumptos que
dispertam certa tristeza.
r< iio é isto do gosto do orador, mas emflm
é absolutamente necessario que exponha o
estado do agonia dos que padecem.
O telegramma diz :
« Manáos, I-Vi:t Pará-E' nffiicti va o.
situação ria guarniçiio do Amazonas, em vista
de ho.ver sido reduzida a etapa de 2.$~00 para
1$600.

.

O Dr. File to Pires telegraphou no govm•nador (lO Pará no intuito de obter providencias urgentes para eviÜ\1' que os defensores da patril1 passem fome.
Co.so o Presitlente da Republica não attendo., o Am:tzonas niio deixará que os soldados da Republica morram it mingua. »
Acredita o orador que nenhum dos SI'S.
Senadores vucilla cm crer quc niio ha homem nenhum nc.>te tempo que poss·t, actualmente, pn.ssar com ~$ ou 3$000.
O Sn. JaAQUDI SAmiENTO-Principalmente.
no Amazonas.
o SR.. Jutro FnoTA-PC(lindo ao orador
para presto.r uma. informaçiio, dir. que taes
etapas sii.o calculadas no proprio Estaria pelo
commandnnto da guarni~ão do districto, pelo
inspector da Tbcsour:tria e pelos commandantcs dos corpos. Dependam do valor dos
gcneJ•os. Si era.m de 2$200, é porque os gcneros estavam muito caro; si Jbram rcliuzida.s,
oporque os genoros llaix:U'am de preço.
Por con~ef.:uint<>, si lm a!g-uem culpado
ó o conselho rlo fornecimento do ,\m•tzoua~.
oncn!'l'~gadD do c:tlGUiar o valor rl:!. etnpa.
O Sn, Ar,,nN<> ,\FFOi\"so-Rcspontle rcspdt.o~:\lll~llte 11u illusl.l'C ::>onado1· m:trt<cltal.Julio
FJ•nt:l, cu.io !llli!lll lJ"rln liel'n<;:l. ]III r::. d"etrn:n·:
o liu'.toó u litt·t.o. p<'Jdll Sdl' exc:.·lltiiil:"· ]I<'II]Cl
ser dtvmo, ma~ o quo soacaba tio lh::el'c:lllil mata1· os outros.

I
I

l

I

II

I

~I

I

I

ti.
I

r

I·ri'~

r
i
I

i,.

'··
!JI

262

I

I

I

I
'·

i

I
i"

I
I,

ANNAES DO SENADO

O orador. ó do Amazonas, c contari ao Ora, pergnntn. o orador, os soldado~ de Ma·
Senado o que succedeu comsigo, nuquelle náos poclHm comer, vestir e lava~ a sua roupa
Estado, em abril de 1806.
com 2$0001
·
Prescinde de dizel' aos Srs. Senadores quanto
O SR, JULIO FROTA-Quiz apenas dizer qual
era o processo. Depende dus propostas dos cust&. em Manáos um kilo de bacalháo ou um
kilo de cnrne de xarque.
fornecedores.
Portnnto, sendo absolutamente impossível
O SR. ALMINO AFfONSO- Responde a isso em Mnnáos vi ver um solda· lo com 1$600, e
mesmo, e, para que lhe não escapo, diz desde sendo elle a guarda avançada da Republica,
logo: si o Exm. Sr. Presidente da Repu- pela qual é o primoil'O a dar o sou sangue e a
blica, o Ministro da Guerra, ou quem suas ve. sua vida, não é consentaneo, não é humanita·
zes faça mandar dizer ao commandnilte rla rio, mio é racional que se o dei:xe mo1•rer i
gun.rniç1io do Amazonas que o que se est:i fomo dando-lhe tão insignificn.nte qun.ntin..
passando alli é enorme, é rruel, sobreexcerle (Apoiado.<.)
n. torlas as informações dos homens que de là
Informa disto o orador ao illustre e nobre
vem, decididamente o poder competente do Ministro da Guerra ou quem suas vezes Jaça
Amazonas se amerceará, se amiserarà dos e ao illustre c nobre Sr. Presidente da Re·
seus subalternos, que sr>1frem.
publ1ca, em nome dn. patria, mais do que·
Na opinião do orador é absolutamente im- isto, em nome da humanidade, para que se.
possível que em par·te alguma do Brazil viva manrle abonar o solrlo da guarnição do ,\mahoje um homem com 2$ ou 3$ por dia.
zonas, ao menos aqui !lo que tinham, '2$200,
No Amazonas, poróm, a~severa o orarlor e não 1$200, porque é absolutamente impos·
ao Senado que ninguem. por mais rude e sivel viveNe com semelhante quantia.
grosseiramente que o faça, póde passar com
o su.. JoAQum SAR.ME:>:'I'o - Apoiado; é a
menos de 5$000.
pura verdado.
0 SR.. JoAQUni SARME:-ITO- Apoiado.
0 Sa. Al.MINIO AFFONSO- 0 nobre gover0 Sa. AL~UNO AFFONSO - O Senarlo rele· nadm• do Amazonas procurou remediar o mal
v:ná ao orador que desça a ~ousas peque. mas não pôde fazei-o.
ninas.
Ora, por este ou por aquelle motivo que
Informará ao Senado e só o fn.z no inter- não vem ao caso analysar, agora o St•. File to
esse de demonstrar a impossibilida•lc em cou- Pires nilo se julg-ou no c~so, ou não quiz _disns maiores, quando nas pequeninas lm ver- rec~amente fal!v.~n.o Pl·~st<lente da Republica,
dar! eira sorpreza.
·
pedm<lo a ~econsJde~·açao. des~e acto q~e! seEm março e abril rleste anno achava-se. o/ gundo a mformnçao mmucwsa e ~e~1a do
orador em Manáos, morava na rua do nobre mar•echa!, Sr. Senador Frota, depende
Dr. Almino, e começava a desgraça pela do con.selho administr.ativo ou conselho de
casa onde resirl ia.
fornectmentos de M:tnaos.
Não era U!Jla rasa, era ~1m cochic!Jolo (risn),
O SR ..JULIO FROTA- E das propostas dos
mu1~o tnferwr em .qualtdades, tm•mosu1·a e fornecedores.
asse1o a outro coclllcltolo, em que tombem
O Sa. AI.MINO AJo'F01-:so - Seja como fôr, o
mora o orador no Rio de Janeiro, o qual
que é certo é que essa infelicidade deve ser
custa por mez 64$000.
Em Manáos morava em uma casa, dez ve. remed iarla.
O governador do Amazonas diz:
zes inferior à em que mora nesta Capital, que
foi encont1•ada 25 dias depois da sua chegada,
« raso o Presidente da. Hepublica não
mas tendo ool'ador necessidade de alugai-a, altonda, o Amazonas não deixará fJU<' os sol·
porque n:io podia nch11.r outra, e não queria dudos da Republica monam 6. mingua ».
ü• parn. casa de amigos incornmodnndo a suus
E' um acto de Citridarlo o patriotismo, é
fami !ias.
um acto de honra, é um acto de gloria,
Por tal cnsa pagava. o omdor 85$ mensaes. que d ignitlca o procedimento relu ti vo desse
Na mosma rua residiam muitas la vadcirns. ndmin istmdol'.
Casualmente mandou alg-uma roupa para. s ·r Pensa o orador· que rara ello ora occasi:io
lJOnoficiada )JOJ' e! las, c depois do uns 20 dias ndequnrla rio so ter dirigido directarnoule ao
trouxeram ao orador a roupa com n respe· sn JH'emo nd miuistmdor da. Repu biica, porq uo
ctiva conta.
nquillo ~uo l"tn on que osti\ fnzondo ti um
Lendo tal Cilnt.a ficou o Ol'ador horrorizado. acto glol'illennto, é um acto de abnegnçiT.o
Um1t calça velha, do um cri:vlo, est.n:m na patl'iolil'a, o era. occ11si:io de S. Ex. nf,,illlr·
cont:t p ll' :>.S do !lwn:.rem e en:;omnmrlo ; um ,;,., qunlqllill" quo lilsso n. dinn•go1wia politica
palet.ot velho Jl'lt" ·18000!
nu p:iJ"iirlnrin,n. pt!rlit• nn rnesmn oupJ·orno
Por· um iloearltn!Jo 1!cssas lul'llgens subia :t arim1nistrador d:t ltopuiJlica conrlolcnei:t rmra
cont:1. de :Jii.SHOO !
nquulll's soldado~.
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O SR ..Jur,ro FROTA-O Govcl'no tem o seu
dcleg-aúo r.ompetente, que é o chefe do districto militar.
O SR. ALMINO AFFONso-Hn. um Yelllo provorlJio d~t uos:;a, língua, e r1·eio que de todas
ns otitrns, que diz: so havemos de pedir aos
santus, melhor e pedir-se log-o a Deus.
O Sn.. Jur,ro Fn.OTA-Ellc é quem dol'e pedir ao Sr. p,·esirlente rJn. Republica.

1807
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Pnl'ecc impossível que não podendo existir
no Amazon11s ninguem que tenha menos do
58 diarios, toda vi11 os emprogndos d11 federaí'IT.o silo aquelles que inf'elizmente, por este
descuido que i1Ci1bei do mencionar o foi bem
accentuado pelo honrado Senador que precedeu-me, sii.o os unicos que pódem fazer o
milagre de viver com menos.
O c:~.so, porem, que acabo de mencionar é
conhecido e foi relatado pelo meu digno colJegn; direi todavia. que S. Ex. lendo O Pai::
hontem nilo leu, talvez, como eu o fiz, o Repll·
blica de hoje, porque tendo realmente me im·
pressionado com o que se havia feito no Amazonas a respeito da etapa dos militares e soldados da Republica alli estacionados, esperei
até hoje, a ver ou procurar• mesmo quem me
desse informações dessrl irregulnrirlade ou da
coma, da oril(em desse mal, porquanto, infelizmente sou pouco entendido em materios
militaJ•es; mas esse ponto que desejava saber,
já está satisfeito pelo esclarecimento que
acabou de dar ao itlustre Senador que me
precedeu na tribuna, o nobre marechal, representa.nte do Rio Gmnde do Sul.

O SR. Ar,MINo AFFONso - Pois bem, diz o
orador, corno ha fome no Amazonas não l111
remerlio si não um Senador <ht Republica, o
monos competente (ntio apoiados), \'ir da tribulia do Senado per! ir provirlen,-•ias.
Tem o orador ouvir! o <liwr ~no não s' ter·mina um discurso, som apt'esontttr-sc um re~uerimento, o orador, porém,não quer sinão
informar ao Sr. Pr•esidente ria Ropublictt do
que so passa em um dos Estados.
Mr . nlita que S. Ex. lê, pelo menos,o Diario
O(ficial e que verá. os telcgrammas do Amazo1ws tomando as necessarins provi<lencias.
Nilo tem requerimento a fhzer, mas si o
Regimento lhe peJ•mittir pedirá ao Sr. Pre·
si dente q ne mn nde inserir na neta não sti o
telegmmma ~ue já leu, como outro publi- Lendo hoje o Rep11blica fiquei mais tranquilca.do n'O Pai~ de 6 e que diz o seguinte:
lizarlo, porque na secçilo-Echos Militaresvi o seguinte:
« Jlúmáos, 1 (Via Pará) - As noticias rece·
bidrts de Cr1nudos impressionaram a popu- «Foi fixada em 2$202 a etapa das praças de
laçilo. O govcrnarlor Jogo cnnlcwenciou com p1•et da guarnição do Am:rzonas.»
o commanrhmto d:~. gua.rniçiiG, A população
Por consequencia está restabelecido aquillo
pr.,cut·ou o governador nfirn do testemunhar- que o telegramma d'O Pai::: declara que tinha
lhe dedicação no serviço da mwsa drt Repu- sido moclillcado para menos.
blica.
0 SR. ALMINO AFFONSO- Permitta.-me deO governador profel'i11 eloquente discurso
salient:~.nrlo a sua satisraçilo por ver ao seu clal'ar que não tinha. lido esta infbrmaçao,
lrtdo os habitantes do Amazonas, sem distinc- publicada na. secç;io do Republica, que V. Ex.
ção politica.
acaba de citar. Vê, entretanto, V. Ex. que
E; tá pi'ompto para servir em Canudos 0 e1•a tão justa a minha reclamação que já está
I" bata! hão de segut·ançtt, commandarlo pelo providenciada.
0 SR. FRANCISCO MACHADO-Foi para isso
valente ropu blic:rno C rntlirlo Mariano. Offi·
ciaos e praçn.s os.t;io a~imndos ? anciosos ~lo que vim á tribuna; foi para declarar a. V.Ex.
prestarem serviços n Ropubllca.» (M'mto que o seu espírito deverá. estar tranquillibem.• )
zatlo, depois d:~. informação a. que acabo de
me referir•.
O Sr. Francisco MaclualoSr. Presidente, v. Ex li 0 Senado me llão de O SR. AUIINO AFFONSo-Deverá, de agora.
pormit.tir que, como rcprosent[Lnte do Ama- em deante.
zonas, vent1a iL tribuna Jort:Llecer us razõe,; de
Havendo numero para deliberar é posto
que f'ez preceder o sou t·equeJ•imBIJto o illus- a votos e approvado o parecer n. 76, rle
ti'8 Senadot· que amthou de sent:n··se.
1897, da Commis11ío rio Obras Publicas o
E;sas razões toem sido por m11is de urna Emprez11s Privi!igiadns, requerendo que se
vez oxi ui das neste recinto.
ouça o Governo sobro o requerimento em que
Niioó passivei cquip:u·arem-se tts con<lições Antonio Carneiro Brandiio e M. L. Tellior
de vidrt no Amazonas com as ele qualquer solicit11m, como I'epresonto.ntcs de syndicntos
outJoo E;tudo da Uni:lo; o por~ne se não tem estrangeiros, a conccsslio pnro. si ou comtomado em consiur'raç~.o essas contli<:ões do panhia que ot•ganizn.l'em, pum estnbolcccrcm
oxist.onciiL ó quo nós 1·emos tL complot:t do,;- n:1 brthht <lu Rio úe .Jo.neiro uma empreza tio
IJI'OJ•Ol'"'irJ. <lirr:i rnr,qno o ah;u:·t!o, Pntre os docas o at•mazons pur:t carg':t, tlescal'gu, gu:u··
von•·'rnt•i'l.''' rio trJtlus os empt•t•f:auos l'c<loruc; tb o consm•vaçlio tio cufo, e cuja di~cussiio
o o tlvs ost11.duue~.
tleára oncorr<ttl:1 1111 scssilo anterior.

264
--------------~------------------------------------Posto a votos, é approvotlo o requerimento Parnnuguá, Cruz, João. Cordeiro, Almin°
verl1al do Sr. Mo1•nes Barros. pedindo r! is- Alfonso; Ali·nro Machado, Abdon Milanez'

pensa, rl:c imp1•essiio cm avulso, do p:trrcnr
sobre a oloiçii.o rio Si'io Pan!o, afim rio ser o
mesmo dado para ort!cm elo dia da zcssiio seguinte.

Alrnei1h> Bn.rrcto, Gonr:alves Fm·reira, Rosa e
Silva, .Toaquilll Pornambucn, B. de Mendonça
Sobrinho, Rego Mello, Rosa Junior, Severino
Vieil'll, Virp·i!io Damazio, Henrique Coutinho.
DomiDgos Vicente, Q. Bocayuva, Thomaz
Ddtino, Lopes Tro-vão, E. Wandenlwlk,
ORDEM DO DIA
Feliciano Pennu. Gon~alves Chaves, Fernando
Lobo, Paula Souza, ·Morn.es Barros, C11iado,
PRETllNÇÃO DE .~NTONIO ALVES DE AL~IEIDA E Leopoldo de Bulhões, ,Joaquim de Souza,
oumos
Gcnero~o Ponco, Aquilino do Amaral, Alberto
1
Gon~alves. Vicente Machado, Esteves Junior,
Entra em discus<u~o 0 parec"r 11 . -,,1, de Gustavo Richard, Pinheiro Machado, Julio
c
Frota e Ramiro Barce!los (·16).
1897, da Commissão de M:>J•inlm e Gnerm,
Deixam de comparecer. com cuus11 pr1l•ticiopinando ~ue nado. tem o Senado QUe re·
sol ver sobre a petição em que os voluntnrios pr<~la, os Sr·:~. Raulino Horn, Gomes rlo Castro,
da patria Antonio Alves de Almeida c oukos, l-'edro Vcllio, Coelho e Campos, Leandro lvia·
que se dizem officiaes honomrios do exercito, cicl, E11genio Amorim c Pot'ciuncula: e, sem
pedem que seja garantida a sub~istenci:t pro- cllu, os Srs. Pires Ferreira, Leite e Oiticica,
mett,ida pelo decreto de 7 de janeiro de Ruy Barbosa e Antonio Azeredo (!!).
1865.
E' lida, posta em discussão c sem debate
Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a approvada a acta da sessão anterior.
discussão.
Posta a votos, ó app1•ovada a conclusão do
tfJ> §n•. :! o §em•cterio ~dlt conta do
parecer.
seguinte
O Sr. Pl!'e!<iidenlte-Está esgotada
u materio. da ordem do di11. Vou levantar
:1 sessão designando pam a du sessão se·
guinte :
Discussão unica do parecer n. 77, de
1897, da Commissão do Pode1•es c Diolo·
macia, opinando que seja J'econhecido e
proclamado Senador da Republicn, pelo Es·
tado de S. Paulo, o Dr. Francisco de Paula
Rodrigues AI ves ;
311 •1 iscuss[lo d11 proposiçiio da Caro ara dos
Deputados, n. 10, dA 1897, n.utoriza.n•lo o
Governo a abrir o credito especial de 21:500$
para pagamento rios vencimentos, no exercício vigente, dos em~regados da cxtincta
Agencia Offlcial de Colonizilçiio, ::t<ldidos :'L
Sec1•et11ria do Ministerio •la Industria Vi·
ação e Obi'as Publicas.
'

Levanta-se a sessão n. I hora lla turde.

71" Sl•:SSÃO EMÜ DF. Af10STO DE !80i

Prcsiflcncirt do S1·. Jl!mwal l'ictOJ•ino

Ao meio-.! in, a bre-so n, scssii.o. estn,n,Jo
presentes os Srs. Srnndnrrs i\fanncl do Quoi·
roz, .T. Katunrla, .Josó Bnrn:ll'fl< '• .Joaquim :>:tl'·
monto, Fra.11cisco Maclirtrlo, i\\annul H:Lr:ltn.,
,Justo Chcrmout, Henedicto Leite, Nogueim

~I

EXPEDIENTE

Requerimento cm que o Dr. Alfonso Lopes
Machado, major-medico de :~" classe do exer·
cito, encarregado da cnferm11ria da Escola
Militar rlcsw, Capitn.l c p1•ofessor da 4" aula
do 2" anno do curso preparato1•io da mesma
Escola, pede o pogamento dos vencimentos
do ultimo destes c:trgos, a partir de janeiro
rio 1895.-A'~ Commissõcs do .Justiça e Legls·
laçiio o de Finanças.
0 SI!. 2" SECRETAnJO lê e vae a imprimir•
pura entra1• na oruem llos trabalhos, os seguintes
PARECllltES
N. 80-1897

A Commissão de Finanças do Senado, tomando conlwcimcnto,na fórmu doRogimcnto
ln terno, d:t pro]JOsição da Camura dos Deput:l!lns. n., do corrente anno, autoriznndo
o Governo :1 aln·ir o credito especial de
111: 0!10$ÕJU0 J':tl'n pagn.mrnto dos vcnoimcn·
i.os dos ori!ciacs quo rcvei'toram lt elfectivi·
finde 110 H.wvi<;o rio cxoreito o rht ll.l'milda,
pri:L rorognçfio rlos doc!'otos do 7 o 12 do
nliril do IS\1:!, c eonl'oJ•mnntlo·FO com o~ f'undamontos quo justiilc11m o voto tl11 Ctlmllm,
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ó de parecer que a mesma proposiçiio seja
discutida e approvada.
Sala das Commissucs, 7 de ag-osto do 1807.
-Severino Vieira, relator.-Porciuncula.Rosa eSilva.-Leopoldo de Bulhües,-Feliciano
Penna.
São succcssivamente lidos, postos em dís·
cus~iio c sem debate approvtulos o~ seguintes:

1897

Sr. Ministro da Fazenda sobre a citada proposição o a petiçi'io quo a motivou.
Sala das commissues, ü de agosto de 1897.
-Gomes de Castro.-Secerino Viei1·a, relator.
-Leopoldo de Bulhües.-Rosa c Silva.-Porcite~'ICula.-Ramil·o Bm·cellos.
E' lido e posto em discussão o seguinte
N. 84-1897

N. 81-1897

,.li"

'
,,I'
;

\
~

")

I

Tendo sido submettido ao estudo da Commissão de Finanças o projecto do Senaflo,
n. 12, de 1896, que passa ú. a•lministração da
Santa Casa de Misericordia do Rio do .Janciru
o serviço rio Ho>picio do Alienados c o das
Cúlonias rle Alienados, e providencia a ro,;peito dos editlcios respectivos o tambcm
sobre o patrimonio pertencente no Hospício
mandando revogar o decreto n. 142 A. do 11
de janeiro de 1890, e todas as disposições em
contrario, é ella de parocet•, em vista <la
importancia do assumpto, que ácerca 1lo referido projecto s~ja ouvido o Governo.
So.!a das Com missões, 6 do agosto de l89i.
-Gomes de Castro.-Porciuncula.-Severino
Vieira,-Leopoldo de Btelhões .-Rosa e Silva.
-Ramiro Barcellos.

Para interpôr seu parecer sobre a proposição da Gamara •los Deputados n. ll, do
corrente anno, concedenrlo um anno de licençc.
ao telegraphista-chefe da Repartição Geral
dos Teleg-raphos Alfredo de Lima ;\lbuqucrque
Mel! o, precisa a Com missão de Finanças do Senado de int'ormaçiles do respectivo Ministerio,
pelo que, requer que sobre a mesma proposição e a petição que a motivou, seja. ouvido o
Sr. Minbtl'o da Industria., Viação e Obras
PulJlicas.
Sal:t das Com missões, 6 de agosto de 1897.
Gomes d" Cast1·o.-Sc~erino Viei1·a.-L~opoldo
de Bulhàes.-Rosa e Sil~a.- Po1·ciuncula.Ramim Btwcr.llos.

O §r. Vicente 1\lachndoSr. Presidente, peço a V. Ex. que me mande os papeis relativos ao assumpto em dis·
cussão. ( Pausa. O o1·ador d satisfeito.)
N. 82- 1897
Sr. Pt•esirlente, acabo de ouvir a leitura do
parecer
otrerecido pel:t Commissão do FiA' Commissiio de Finanças do Senado foi no.nças, sobre
pretençiio do telegraphista.
pt•esente uma potiçiio rle D. Julia Mllans de Albuquerque ttMello,
pedindo um anno de
Castro, empt•egada na Roparti~ão Geral dos
liC0llÇa.
Telegraphos, reclamando vantagens a que ~e Em virtllf1c do um projecto, de resoluçiio,
julga com direito.
.
adoptu.do pela Camnra rlos Deputados, foi
Antes de interpot• 'cu parecer, a Commissiio já
romettido
ao Senado o pedido inter•posto pelo
requer que, pnr intermerlio do Sr. Ministro citado telegraphista
Mello de um anno de
da Industria, Viação o Obt•as Publicas, seja licen<,'a com os respectivos
ve!lcimentos.
ouvida sobre n. prentenção da supplicantc' a Perante a Commissiio da Gamara
dos DepuDirectoria Geral dos Telcgrapbos.
tados,juntou o peticionario,niio só o :tttestado
Sala das Com missões, 6 do agosto do I 807.- medico, quo provn a necessidade 1la licença
Gomes de Castro.-&ve1"i11o Vieil·a, rellttor.- solicitada ao Congresso Nacional, como todos
Porciuncula. -Leopoldo de Bulhõ'es, -Rami1·o os documentos precisos para a obtenção
Ba1·cel/os.
della.
Acho que o pedido dn. Commissiio do Finança
para que seja ouvido o Governo, em
N. 83-1897
rola~iio a esta prctençno, não tem procodencia,
pois o facto já foi estudado perfeitamente na
Para interpô r seu parecer sobro a prop o outra Cnmara.
siçii.o dn Camam do> D~pnt:ttlos, n. 12. do
Devo llizcr, Sl'. Prosidontc, o estou col'to,
1897, autorizando o Go1·erno :1 conceder entretanto, qne não foi n sug-gest.ies desta
um anno de Iiccn~a no citladiio Luiz Ro- ordem quo obcd~ceu n Com missão, qne o facto
dolpllo C:wnlcanti do Albnquorquo dire- flo se ~olicitarem 1\o Governo informações
ctor das Rondas Pn blicu~ do Thesnuro Fe- sohro o pedido do telo:,rl'aphiHt11 Mollo. ohederiem!, precisa. a Conuni»fi.o do :· ÍlJ:lnr;as rio cett n pt'OYcnçücs quo contrn. este distincto
S~nado do int'ormaçücs do ministo1·io rcspc- funccinnario mantem o director Geral •los
cttvo, pelo que, t•cquer quo sej:t ouvido o Tolcgmphos.
Soun(l o V. 1I
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JMc moço tem ultimnmente sido victima
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de tenaz e consta.nto perscguiçilo por parte
do director dos Tclographos ( apoictdos), no
ponto de, sabendo este que da Cnmara dos
üeputndos era remottido ao Senado um projecto quc concluía pela concos~iio de um an no
·,ic licença ao peticionaria, ver S. Ex. ao
Senado e perante alguns membros dn Com·
mi8SÜO de Fin11nça, consta-mo. solicitar a
providencia de 8er ouvido o Governo, antes
do intet•por a Cllmmiss5o seu parecer.
v. Ex. sabe, Sr. Prcsidenl.c. que tem-se,
com certa !iberalida.<le até, rlispr.nsado estes
fa vares, o o peticionaria se apresen tau dean te
do Congresso exhibindo documentos, provas
de que o:;tavu. no caso de rocHbel' igual J'avor.
O telegraphista Mello juntou todos os documentos, a Com missão th Camarn niio foi
pouco morosa, nem com f11cilidu.de dispensou
o favor, fazendo converter em um projecto o
pedido do telegr~tpllista Mello: ella estudou
os papeis com todo o cuidado; portanto, a
que vem agora n necessidade de se ouvir o
Governo sobre o pedido ?
o que é que o Gol'erno poderiL dizer ?
O Governo terá meios de mandar restituir
a saude ao funccionario que pede um u.nno de
licença, por motivo de molesLia, juntando
attestado me•lico ?
0 SR. B. DE MENDOXÇA. Sonanmo - 0 Senado jit acceitou p11.rcceres identicos ; nito
póU.e abrir exce pçiío, que serit inj ust:t.
O SR EsTEVl~S .TUNTOR - E~te não estã.
nas mesmas condições.
0 Stt. V!CI~NTE MACHADO- Sr. Presidente,
poderta per•Jilitamente dispensnr-mo de entrar
no merito, não só du. pretenç:üo do pettcio·
nario, con,o na discussão, que interessa a
sua capaci1larle pessoal.
Teleg-rnphbt:t-chelil. que occupou o cargo,
prestando serviços relovnntes, telcgraphista
no Itamuruty ...
0 SR. ALBEltTO GONÇHVES- V. Ex. não
elogie muito, porque i;;to para o Govm•no
pude ser defeito.
0 SR. V!CT<:NTE MACHADO- . , . durante
todo o governo do Marechal Floriano, elle
tem contra si, ultimamente, proy. cada a
animiosirlade e 1t indi~posiç~.o do Sr. director
dos Telegrapllos, não sei }Jorque, a não ;or
po1· esta 11 nicn. qwdidade ; ter servido ao go·
verno do i\Ia.J•echn.l. em posiçiio de confi:mça
o bem proximo delle.
Acho ini~uo, acho injusto, acho protellti.orio o pn1•ecer dn Commissfio 1le Finanças.
O Sn.. B. DI'] 1\frwoNç,\ SonmNHO- Mas
V. Ex. votnu a J';,vor de to1los os pHl'OCCl'C~
pedi 11tlO i nforttmr:J!cs.
0 Slt. \'JC!\:o;'l'l·: ~! ACliAIJO - .J;i li.Jl'alll YOÍ.U.·
dos aqui pnrecot•e> neste sentiuo '/

O Stt. B. 'om Ml~:\'DONÇA Sonrn:'il!O - Jú.
foram votados hoje mesmo.
0 SR. VICENTE MACHADO-E V. Ex. quer
entrar na indag-açfio dos motivos por que
pt·estei meu voto áquelles projectos e o nego
a. estn? V. Ex. quer se constitUÍ!' arbitro da·
quillo que penso, dnquillo quo fu.ço.
O SR. B. DE MENDONÇA SomuNno dit um
aparte.
O SR. Vrcm>Tll1fACHADo-Niio sei em relaçito aos outros o que dominou no espirita da
Commissiio, o em relaçiT.o a este tam bom não
tlésejo entrar em estudo semellmnte ·; mns,
conl'tccendo a indisposição do Sr. directot•
geral dos telegraphos para com o J'unccionaT·io em questão, sabendo que se dirigiu ao
Senarlo pltra solicitar esta providencia., entendi que em do meu dever pedir a palavra
e f,,~er estas obset•vações simples, sem calor,
em defeza da pr~tençiio do Sr. telegra.phista
Me!lo.
Sr Presidente, nego meu voto ao parecer:
desejaria que os papeis voltassem ã. Commis;iio, para quo est11 interpuzesse seu parecer·, pois tem nos papeis que foram presentes,
juntos ã. vretenção, todos os elementos para
lbrmar seu juizo.
0 SR. ALMEIDA BARRF.To-Como cl!a. quer,
quando vier u. licença póde o homem jã. estar
morto.
0 SR. VICENTE MACHADO-E depois, quem
pede licença para tratu.r de sua Faude nã.o
deve estar sujeito a estas delonga~. que,
como diz o illustre Senador p~la Pa.rahyba,
podem ret11rdu.r a licença a ponto de a tornar
inur.it.
SollicitaJ•ia. Sr. Prcsinent', dos meus col·
I~gu.s que apoiasfem o substitutivo que vou
rnandat• ã. ultima parte do parecer, pedindo
que volte ã. Commissão a proposiç:iio para in·
terpôr seu pat·ccer.
Nilo sei, e sobre isto consulto a. V. Ex., si
a simples rejeição do parecer daró. cm result!ldo a volta. destes pu.peis ú. Com missão, pll.ra
que inter•ponlm o parecerdellnitivo.
Eru.m as observ11çües que tinha a lazer.

O Sr. Severino Vieii·a. -Sr.
Presidente, V. Ex. tenlm a bonrlade rle mo
mandar trazer os pu.recorcs quo jú. Joram
appruvarlos, 1111 sessiio de hoje, cm circum·
stanoias idcnticas ás destes. (Pausa. O o1·a·
raclo1' ri satisfeito.)

Sr. Presidente, ontre os pu.recercs rltt Comdo Fimm,:us ,iit npprova•lt s na sessão
de hoje, conclnindo por )l<'dirlo~ do infot·ma·
çücs ao Gnvol'llü sobro lieelll;US 11 f'unccio·
nal'ius quo as 1'C<ttlOt'fllll ao Po1tcr Lcg·islu!;iv,,,
:;o acha o que tt·u~ o 11. ~:!. e!ll quu ll Com·
missü.o, para tomttr conhecimento da liccnçn
mis~iio
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solicitado. pelo Sr. director das rendas do sos dfl administraçlio daquelle illugt!'e MaThesouro Luiz Rodolpilo Co.valcauti de AI· rechal.
buquerque, pede que seja ouvido o Governo,
O Senndo procederá com relação ao
nas mesmas condições em que pede que o req uorimento como entender·. Cnso o vot~,
Governo seja ouvido sobre o. petiçiio do Sr. ainda que as informações do director getelegrapbista Mello.
ral dos Telegraphos se manifeste em conDevo di?.er ao nobre Senador e fazer tra1•io it pretenção do Sr. Mello, de modo a
sciente o Senado de que a Commissiio de Fi- enfrentarem os princi pios de justiça rela ti va,
nanças, em suo. maioria, ar1optou o alvitre porque esta. pretençao não póde invocar uma
de nada propôr sobro essas licenças, sinão justiça mais rigorosa., narlo. tenho quo vêr
depois de haver o Governo inlbrmado o. re- com e'sas informações; até mesmo porque,
speito dellas. A raziio desta resolução é sem lallal' de recommemlaç1ies em favor
simples.
do empregado, que mo teem chegado, as
Estes empregados estão sob a inspecção, vezes sou um pouco refractaria a ess"s inlbr·
sob a autoridade do Poder Exeeutivo. Não mações, quando não obedecem ao espirita de
parece, pois, antes de tudo, muito harmo- iusr,iço..
nico com os princípios consl.itucionaes rln. Tenho a respeito do Sr. Mello as melhorlivisão e independencia dos poderes quo o res informações, ministradas por um illustre
Congresso esteJa concedend.o Jic~nça. sem funcc1onario, seu distincto chefe.
ouvir o Poder que superintende o mOllo por
que esses funccionarios desempenham o seu São estas as considerações que tenho a ex·
pende!'.
dever.
Demais, V. Ex, Sr. Presirlente, e o Senado O Senado proccderit como julgar mais
sabem que estas licenças, nas condições em acertado, de accordo com o. justiça; mas paque são concedidas, são uma excepção; são rece que o. coherencio. do seu procedimento,
leis de favor, e parece-me que, nestas con · votando o parecer relativo ao Sr.Luiz Rodoldições, é justo inquerir dos que estão mais pho, não póde deixar de leval-o a approvar
nas conrlicões de poder apreciar os servi~os tambem o presente parecer.
desses empregados, si elles teem ;ervido de
modo a me!'ecerem esses f<1 vores.
o Sr. Virgilio DamazioTivesse a Commisslio de abrir uma oxce· Pede o. palavra para justificar e d~clarll_!' o
pção a esta norma e não ha veria. motivo al- seu voto contrario ao parecer em d1scussao.
gum para submetter no mesmo tramite
A praxe iniciaria este anno pela Commissão
o processo da licença ao director rlns Rendas vae de encontro it razão e it conveniencia.
do 'fhesouro. um empregado tão zeloso, tão Quando se trata de um pedido de licença, redistincto, tão e~forçado como poucos podem la ti vo n. um funccionario e para interesse
ser encontrados ao serviço do. administmção seu, é natural que, em certos casos, se possa
ouvir o Governo ou aquelles que est[i,o em
publica neste paiz·. (Apoi&dos.)
Entretanto, a Commissilo propoz o mesmo contacto com o empregado, e podem avaliar
alvitre com J•elaçiio ao Sr. Luiz Rotlofpho; e da sua indispensabilidade e da conveniencio.
o Senado jit deu uma prova do seu Cl'iterio, da licença.
Tratando-se, porém, de licença, pnr moapprovnndo o parecer dn. Commi>sii.o.
Não sei si o directo!' geral dos Telcgraphos ttvos de molestia, ninguem tem o direito do
veiu ao Senado pedir qualquer cou~a. contra colfocar um empregado na alternativo. doloa concessão da liconí·a solicitada pelo Sr. AI· !'osa de, ou deixar de obter o. licenr;a o, porbuque1•que Mello. Por minha parr.e, declaro, tanto, de lazer perigar a sua. saurle e tal vez
niio me dirigiu podirlo al:;um. Sou inteira- a sua vida, ou de esporar, em toclo caso, o
tempo em que tenha o Governo <le pronunmente C>tranho a isso.
Tambem não creio haja. quem queim guer· ciar-se, sempre sujeitando o pretendente nos
rear a licença do Sr. Mdlo. por ter sido elle mesmos riscos.
'.
um funccionario quo d<•sempenhou serviços Que direito, continú:t o orador, póde asna estação do pa!11cio Itamnruty, junto ao sistir ao Corpo Legislativo para exuutora1•
MaJ·echal Floriuno Peixoto; poJ•que tambt•ru aquellcs que gozam do J'é publica. quo zolnm,
si esta prova do confiança iutluisse no unimo com oe prez11 elle de zelar, niio como Sodo Senado, para se aCI'cditn.t· em uma pel'Se· nartor, mas como membro da classe mcdic:t,
guiçiio, não se explicaria que ello. par- a sua dignidade, o seu decóro ~ O parecer da
tisse do um funcciunario, que recebeu ainda Commissiio níi.o import:mi. no mesmo que
maiores provas do Marcclml. como foi o negnr quo sejam vel•dudoiros os attostados
actual director gor·al dos lc1lcgmphos, qtw que nmrmam que o eirhtdii.o. rle que so tl'at.a,
mereceu n. !Jonm tio ser chltlllttrlo para mi- sl!nl;e->o tfio "ravemente a ta cario do ligado o
n ist1·o do Mareclml Floi'i:tno l: que o 'OI'I'iu <Jue o>m enl'~t·mi<ll\dO choga u. munil'e;,tur-so
d lll'nnto os tempos mais pet•igo>OS o calam ito • .ia om l'uncçücs rla mcdulla espinhal.
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Pois então sci'á licito no Senado exigir que
o Governo dê immediatnmente a infor•macão,
de modo que niio se prejudique mais activa·
mente a sttude do impetrante?
Niío impor•taria isso cm pur em jogo a
saude do l'unccionario publico, deixttnclo que
elle abandone o sou Jogar ou peç!L uma licença sem vencimentos, o que o cnllomria
muitas vezes em posiçiio de niío poder abso·
Jutamente tratttr-se? Um tal proceder ó manifestamente cruel.
Argumentou o nobre Senador com o precorlente instituído ainda ha pouco, por votação
do Senaclo.
lnfelizmento motivo quo niio vem no caso
mencionar imperiio-o de nclw.t'·Sc nn. sal!L e,
portanto, de tomar pn.rto nessas votaçues.
Niío sabo mesmo se lm simíle entre um e
outro caso; ignorn sl no pr•imeiro c:•so interveio mo ti vo de molestia ..•
0 SR. SEVERINO VIEIRA-Sim, senl10r.
Estas licenças nunca vem aqui siniio por
motivo de molestia. V. Ex:. sabe perfeita·
mente disto.
0 SR. VIRGIT.IO DAMAZIO-•. • e no caso affir•mativo declara que votaria contra o pa·
recer•. si estivera presente.
Porem, seja como fôr, qualquer• que tenha.
sido o motivo de decidir da primeira vez, não
deve elle compellir o Senado, por simples o
mal entendidtt coher•encia, a persistir no que
se affigura um erro.
0 SR. SEVERINO VII!:IRA-0 que se foz não
foi erro...
O Sa. Vnwrr,Io DAMAZIO... porque se hn
principio verdadeiramente cvange!ico é o 110
homem sabio-mudar de aviso, mudar de
conselho. Sapienlis est mutare concilium.
0 Sn.. SEVERIN'O VIEIRA-Mas não é o caso.
0 Sn.. VIRGILIODAUAZIO-Si, pois, aprimeira
votação deu o resultado a que allude e do
que aliás não tem o orador• a miníma respon·
sabilidade, niio constituo o tacto motivo sutfi.
ciente para justi1lcar as conclusões do pa.
l'eCe!'.
Em todo o caso má é a praxe estabelecida
este anno pela commissão de Finanças.
Quando se tr•ata do licenças por motivo de
molestia, quem póde dar o seu parecer comp !eto ci a medicina.
Si a Commissão tivesse duvidas a respeito
elo valor do attestarlo, por niío tet• pot•venturu
em seu seio medicas, podia ainda consultar,
cm pat•ticular, a diplomados, parn. ver 'i o
attestado valia alguma cuustt, ou si havia
razão pela qual podesse ECJ' inquinuclo de fal·
sirlade.
Dizer, porém, wio, o attestado existe; nada
se pódo allegar contra elle ; niio, a molcstia

apresentaria. pelo individuo deve existir, por
isso que niio se a póde contestar, mas cumpre
ouvir quem niío é mmlico e que de morlo
algum está no caso 1le modificar o parecer re·
lMivo a este ponto, parece iníquo, pois que
sujeita um assumpto de sua natur•eza urgen·
tissimo a. interminaveis e injustificaveis di·
Jaçõcs.
0 SR. SEVERINO VIEIRA- V. Ex. está argumentando sob um ponto de visttt errado.
Está considera.ndo a pretenção do funccion:tl'io como se fosse um direito, que vem reclamar, e niio como um acto de justiça, como
um JiLvor.
0 SR. VIRGJT,ro DA~lAZIO-Si não Ó um clircito tambem ó certo que não póde o Senado
conceder graças propriamente.
Podem-se fazer concessões, mas niio arbi·
trariamente, m:Ls fundadas em equidaue.
0 SR. SEVERINO VIEIRA-E' questão de pa·
lavras.
0 Srt. VmGILIO DAMAZ!O-Nestas condições,
portanto, termina o orador, parece que o Se·
nado deve votar contra o parecer, tanto mais
quanto sobrevirá nova discussão, com que o
assumpto porlerit ser de novo ventilado. Tal
é o seu voto.
O Sr. :n. de Mendonça Sobrinho - Sr. Pr•csidente, uiio venho combater, nem tambem defender o parecer da
Commissão; entendo que, depois das votações
havidas hoje nesta Casa, será uma contradiç,iio votar contra o parecer, porque ci baseado nas mesmas razões dos outros que
fot•am jit approvados.
·
Aproveito a. opp01•tunidade do deba.te SÓ·
mente para pt•otr.star contra. uma prax:e in·
veterada, que vae sendo seguida ne:;ta Castt,
por todas as Commissües, relativnmente a
pretenções particulares.
Sempre que s~ apresenta uma petiçiio re·
lati vn a interesses particulares, as Commis·
sões,clespr•ezando o Regimento,limitam·se a in·
terpur o seu pro ou conll·a, sem annuuciarem
as suas reuniões, sem ouvirem os interes·
sados, e sem pediram provas do direito que
elles allegam.
Esta praxe é inteiramente erronea e cen·
traria ao Regimento.
Ainda mui recentemente, tendo de votar-se
nesta Casa um parecer dn Commissiio de Ma·
rinhu. e Guerm, concernente a voluntarios
do. Pntria, ouvi o relator do parecer allega.r
quo desconhecia o direito que tinhnm taes
voluntnrios de pedir para. junt11rem do·
cumento~ ús suas petições.
Orn., porgunto no Scnntlo: ó isto bast:tnto
para que urna Commissiío rloixo 1le reconhecer
o cliroito do uma par•te 'I Absolutamente, niio.
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O Regimento manda que todas as vezes
que se tratar de assumpto de interesse particular ó dever da Commissíio reunir-so, pu·
blicamente, ouvir os interessados, e :tcceitar
não só a defes:t destes, cnmo todo n qualquer
decumento que elles tenham de oJl'erecer.
Vou ler o artigo do Regimento, pedindo
desculpn ás illustres Com missões do Senado,
e fal-o-hei, para que, de boje em deante, elle
níio fique Iettra morta c comece a ser obser·
vado nesta Casa.
Fa.ço a leitura, porque, por diversas vezes,
tenho sido aq_ui chamado a contas por níio
esta1• bem a par do Regimento, e se me aconselhar que o estudasse.
Estudei o Regimento e venho hoje pedir
o cumprimento delle, esperando que os Srs.
Senado1•es sejam os primeiros a observai-o.
Diz o Regimento no seu art. 48:
«As Commissões, quando se occuparem de
negocias de interesse particular, ou quando
p1•ocede1'em a inqueri to, tomarem depoimentos,
informações, ou praticarem outras diligencias semelhantes, celebrarão suas sessões pu·
blicamente, salvo si a lei autorizai' o seg1•edo,
pe1•mittindo as partes inte1•essadas e seus a(lvogados allegarem rlefesa. Estas Commissões
poderão requisitar das autorídnrles judiciarias ou administrativas documentos ou
informações que precisarem.»
Como V. Ex. vô, a prímeim parte desttl
artigo não tem sido obser•vada nesta Casa.
Não se reunem as Commissões publicamente,
não admittem ás partes que compareçam
para produzil•em qualquer defesa.
Consta-me que as Commissões estudam particularmente o assumpto, por íntermedio de
seus relatores, emittem os competentes pareceres, os quaes são trazidos prt.ra aqui, afim
de serem assignados.
Quasi que posso dizer que isto é uma verdade, porque a Commíssão de Marinha e
Guerra disse que não tomava conhecimento
de uma petição dos voluntarios da patría,
porque não tinham elles apresentado do·
cumentos.
Ora, si elles fossem convidados para a
reunião da commissiío, teriam por certo apre·
sentado documentos ou produzido a sua de1esa.
Quanto ú. segunda parte deste artigo, clla
tem sido observada.
Agora mesmo, acabo de ver que a Commis·
são de Finanças pedira informações ao Go·
vorno sobre umo. petição, e entendo que não
é razoaveln opposiçiio do honrado Senador
pela Bnhia, alleganuo que se trnta de um
motivo de saude.
Ao contrario, é uma boa praxe pedir-se
informações ao Governo.

0 SR. ALBERTO GONÇALVES- Não por motivo de sa ude.
0 SR. VICENTE MACHADO-Dar licença por
motivo de sande não é favor.
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINIIO - 0 Senado póde deixar· de a ttender a taes petições, quando são desacompanhadas de do·
cumentos.
0 SR. VJCENTE MACHADo-Não se trata de
uma graça, trata-se de um direito.
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINI!o-Um di·
reit1 que se vae liquid:u•; o Senado póde reconhecei-o ou deixar de o fazer.
Não continúo, Sr. Preshlente, nestas observações, porque vim ú. tribuna só mente para
reclamar o cumprimento do art. 48 do Re<>imento, e espero que as minhas palavras p~o
duzirão c1feito de hoje em deante.
Ninguem mais pedindo a palavra, encer·
ra-se a discussão.
Posta a votos é rejeitada a conclusão do
parecer.
·
O

S•·.

Severino Vieira (pela

ordem) requer verificação da votação.

Feita a verificação, confirma-se a rejeição
do parecei'.
O Sr. Se~erino Vieira (pela
m·dem)-81•. Pre8rdente, levantei-me para fa·
zer a V. Ex. uma consulta.
Usando do principio invocado pelo nobre
Senador pelo meu .l!:stado, quaru1o S.Ex.disse
que: Sapienlis est mutare concitium, eu pe·
diria, si fosse passivei, a reconsideração do
voto, com relação á licença do Sr•. Luiz Rodolpllo, sobre a qual anteriormente o Senado
resolveu que fosse ouvido o Governo.
0 Sa. PRESIDENTE-Não tem Jogar a re•
clamação.
0 SR. SEVERINO VIEIRA-Então, nem sempre os sabios p~dem mudar de opinião.

O S1•. Al01ino AOtinso-Sr.Pre·
sidente,requeiro aMesa que se digne mandar
inserir na acta a declaração de que hei votado
e voto contra todos os pareceres o1ferecidos
sobre petições que solicitam licenças por
motivo de saude, e mandando pedir informações ao Governo.
V. Ex. não ig·nora que ainda ha poucos
dias niio poude o Senado deliberai', ácerca
de um parecer lido por V. Ex., sobre a licença do Sr. Miguel Gomes, por haver elle
fallecido antes de chegarem ao conhecimento
do Senado ns informações rrclamadas.
Sou do mesmo parecer que o Sr. Dr. Vir·
gilio Dumazio, Senador pela Bahia.
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E' altamente opportuna a applicttção do .O Sr. lP' rcsüdontc-Estó. esgotada. a
materia da. ortlem do dia, vou levantar a sescaso do ver~o do grande poeta:
siLo designando para a da sessão seguinte:
Acude e corre, pae, que si não corres
Cont.inuacão <111 2" discussão do projecto do
Póde sm• que n:lo aches quem ~occorrer. Senado n. ~o, de 1896, que dispõe sobre a sucNão desPjo, Sr. Presidente, que se possa cess:lo natm·al paterna, revogando a lei n.4G3,
ainrlrl repeLir em casos semelhantes: E' trll'rle, de :;! de setembro de 18<17,e rest.:wrando a Ordcnanr;a do lrvro 4", ·r: 02, menos quanto ó.
Senhor, Jgnez é morta!
distincção entre nobt•es e ple];eus.
O 811•. Presidente- A dcclal':lçiLo Lev<tnta-se a sessiio á. I 1/2 horas da
do honrarJo Senador seriL inserida n11 acta,em tarde.
termos.
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ORDEM DO DIA
ELEIÇÃO DE S. PAULO
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O §r. P••csidcntc -Estó. reconhecido Senador da Republica pelo Estado tlc São
Pnulo, o Dr. Fra.ncisco de Paula Rodrigues
Alves, a quem vae·se fazer a respectiva communieaçiLo.
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Entra em discussão o parecer n. 77, cle
1890, ria CommissiLo de Constit.uiçiLo, Poderes
e Diplomacia, opinan lo que s(\ja reconhecido
e procl:rrnaclo Sonadol' da Republica, pelo Es·
tado clc S. Paulo, o Dr. Francisco de Paula
Rodrigues Alves.
Ninguem pedindo a po.lavl'U; encerra-se a
discussii.o.
Postas a votos, são successivamente appro·
vadas as conclusões do parecer, assim concebidas:
!. "que soja approvada. a eleição realizada
no Estado de S. Pt~ulo, a 2G de j11nlro do corrente nnno, pel11 r·cnunciot do Dt• ..José AI ves
de Cerqu,im Cesat• á sua representação no
Senado Federal;
2". que s~ja reconltecitlo e proclamado Sedudor da !{epnblica, pelo Estado rle S. Paulo
o Dr. lo'rancisco de Paula Rodrigues Alves.

CRF.DITO PARA PAGAMgNTO DOS EMPRF.GADOS
DA EXT!NCTA AGENCIA Ol'F!CIAL DE COLONIZAÇÃO.

72" SESSÃO

E~l

lO

DE AGOSTO DE

1897

Presitlencia da Sr. Manaet Victa?'Ú1D

Ao meio·rlio, abre-se a sessão. estanrlo presentes os Srs. Sonaclore;; Manoel de Queir·oz,
J. Catundn...Jose Bernardo, .Joaquim Sarmento,
Raulino Hot•n, Ft•ancisco Mnchaclo, Justo
Chermont, Bencdicto Leite, Gomes de Cnstro,
Nogueira Paranaguít, Pir•eii Fet•reira, Cruz,
.loiio Cordeiro, Alvaro Machado, Abdon Milanez, Almcidrt Barreto, Rosa e Silva, Joaquim Pernr~mbuco, B. de Mendonça Sobrinho,
Rego Mcllo. Coelho e Campos, Rosa .Junior,
Severino Vieira, Virgilio Damrtzin, Henrrquo
Coutinho. Dominl(ns Vic~nt.e, Por·ciuncuia,
Q Roc:.yuva, Feliciano Pcuna, Gunçal ve~
Clraves, Fernando Lobo. Paula ~ouza, i\loracs
Barros. Cai:ulo, Leopoldo 11e RulliOes. Joaquim ue Souza, A. Azercdo, Aquilino do
Amaral, Alberto Gonçal vos. Vicente Macltndo,
Esteves Junior, Gustavo Richard, Pinheir•o
Machado, Julio Frota e Ramiro Barcellos (45).
Deixam do comparecer, com causa participo.dn, os Srs. Pedro Velho, Almino All'onso,
Gonçalves l<erreira, Leandr•o Madel, Eugenio
Amorim, E. Wan•lenkolk e Generoso Ponce;
e, sem ella os Srs. Manoel Baruta, Leite e
Oiticica, Ruy Barbosa, Thomaz · Delfina e
Lopes Trovão ( 12).
E' liclr1, posta cm discussiLo e sem debate
approvnrla a acta da sessão anterior .

Entra em 3" discussão a proposição da Gamara dos Deputados n. 10, de 1897, autori- O Sr. l' Secz•etar·io dá conta do
zando o Governo a :tbrir o credito especial 1le !eguinto
21:500$ para paga monto dos vencimentos, no
exerci cio vill'cnte, rlos omprell'ados da extincta
EXPEDIENTE
Agencia Oatcial de Colonização, addidos 11 Secretaria elo Ministet•io da Inuuotria, ViaçiLo e Quarenta e oito authanticus da eleição seObras Public:1s.
natoriala que se procedeu ultimamente no
Ninll'ucm padintlo a palavra, encerra-se a Esta~fo do Pr1rlt.-A' Commis;iio de Constidiscussüo.
, turçao e Poderes.
Posta a votos, é approvatla, e, sendo ado-) QunrPnti1 o nove authonticns da clciníio
ptada, vae ser submettida ó. suncçüo presi- semttoriala quo so procedeu ultimamente 'no
dencial.
Estado do Marnnhüo.-A' mesmo. Com missão.
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O S.11·. ~" §ecrct•u·io lê e fica sobre elle fosse inspirado em projecto identico
a Mcs:L, para ser di:;cutido na sessilo imme- :tpresentu•lo hontem na Camo.t•a dos Depurliatu, dopois de impresso no Dicm'o do Con- tado.~.
oresso, o seguinte
No sabbado da semana p11ssadn, eu trouxe
a minuta da proposit,<ão que pretendia apre·
PARECER
senta1· e mostrei-a ao meu illustro collega, o
Sr. Senador Pinheiro Machado, dlzondo·lhe
apBnas tratar de Jh.zer o calculo mais preciso
N. 85-1897
do augmento de despeza que r1a1Ji poderia
provir.
Redacçao final do p1·~jilclo do Senado, n. 2
Observo, porém. que o projecto que tomo
de 1807
a li herdade de o1fe1•ecor à consideração da
rasa, apezar de nilo ser tão amplo como o
O Congresso Nacional decreta:
apresentado na Gamara, importa em dcspeza
Art. I. o O Prefeito suspenderá as leis o mnito mais reduzida, visto como nelle apenas
resoluçi:iEs do Conselho Municipal do Dbtricto estabeleci, para as Jamilius dos officia.es mortos
Ferleral, opponrlo ·lhes velo, sempre que as em combate, a dilferença do soldo de uma.
julgar inconstitucionaes, cont!'arins as leis patente para o da outra, quanrlo nnquelle so
federaes, aos direitos dos outros municípios estabelece uma pensão correspondente ao meio
ou dos Estados, ou aos interes,es do mesmo soldo ; por is'o espero que os meus illustres
districto.
co!legas, prestando attençilo i importancia
§ I." Quando o ~c to fo:· opposto ás leis e da materia. se dignarão tomar debaixo de
resoluções por serem inconstitucionaes, con- sua protecção e conceder o seu npaio ás metrarias as leis· federi:l.PS ou aos direitos dos didas que proponho.
outros municípios ou dos E:;tados, o Prefeito O projecto tambem tem por fim generalizar
submettorú. os actos suspensos no conheci- e regularizar um facto que já foi praticado
mento tlo Senado Federal, dando por escripto pelo governo anterior, em cuja administ.raçiio
ns razões elo veto. O Senado decidiriL defini- muitos dos ofllcia~s mortos em combate er·am
tivamente ~i essas leis ou resol uçües devam pl'omovidos aos p0stns immetliatos, simplesBOI' ou nilo executadas.
mente para beneficio das fiunilias.
§ 2." No caso de suspensão da execução,
Pensn que é conveniente regularizar is~o
por serem contrarias aos intere>ses do District.o J?ed0ral, o Prcteil.ll as devo! verá ao por uma lei, tornando extensiva a proviConselho M11nicipal com a,; razties que moti- deucia. n. todos os ntllciaes e praças da guarda
varam a suspensilo. Si o Conselho ap[Jrovar nacional, dos corpos de policia e de volunpor úous ter'(<os dos votos dos membros pre- tarios,
iJentes, os actos suspensos, ticaró. unnullado 0 SR. PINHEIRO MACHADO dá um aparte.
o veto e o PreJeito os executará.
0 SR. JULIO FROTA-JiL appellei para o
§ 3." As deliberações do Conselho, tendo
de V. Ex., declar·ando que tinha
testemunho
lJOr objecto actos administr·ntivos subordinados trazido nn sessiio
de sabbado u minuta deste
a normas estatuidns em leis ou regulamentos
projecto
e
quo
ia
apeniLs calcular ma iR o.u
muntcipaes, que as violarem, so cousidoram
menos o excesso da t1espezn que clle poderm
contraries aos interes~es do Districto Fe- trazer.
deral.
0 SR. PJN!IEIHO MACIIADO-Perfeítamente i
Art. 2.° Fica revogado o nrt. 20 da lei
é exacto.
n. 85, de 20 de setembro de 1892.
Art. 3." Revogam·se as disposições em
O Sa. JULIO FnOTA-E' este, Sr. Presicontrario. ·
dente, o pl'<ljecto que tenho a haura de apr•e·
Sala uns Commissües, 9 de ogosto de 1897. sentar à consideraçilo do Senado:
-J. S. Rego Jllello.-Gustavo Richard.
E' lido e tlca sobre a Mesa durante o triduo
regimental o seguinte projecto:
O Sr. Julio Fro11.o.t-S1•. Presi·
dente, perU a palavra para submotter á O Congresso Nacional decreta:
consi1!eraç•iio rlo Senado e collocar sob n be- Art. I. o Os ofT!ciaes e pr•aças rlo Exercito
nevola protecção dos mous illustres collegas, e da Ar1nada, rl1L Guarda Nncionnl. do corpos
um projecto de lei que cliz respeito aos nossos de Polici:L e 1le Voluntarios, em serviÇ\o da
bravos soldados que so lJutom nos sortoes rla Un1ií.o, mortos om combate, defendendo n
Estado tln. l31Lhia.
ltepublic:L ou na wauuten<;ilo da ordem pnA .i ustiticati va dos to projecto csl.iL nas suas IJ!icn, sor·iio consiuer:ulos promovidm; r1o posto
proprias disposi~ües. Pc<;o, porúm, aos meus immodiato, como commemoração gloriosa do
!Ilustre~ collcgus que não supponham quo seus nomes o beneficio ús suas lilmilias.
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Art. 2.• As disposições desta lei serão applicndas a todos que toem feito parte tlo.s
diversas expedições ao sertão da Ballia.
Prcsidcncia do S?·. llfanoel de Queiro;;
(Vice·Presidente)
A1•t. 3.• Rovogam·se as dispo:;ições em
contrario.
Ao meio dia abre-se a sessií.o, estando preSala das sessões, 10 do agosto do 1807.- sentes
os St·s. SenadoPes Manoe1 de Queiroz,
Julio Frota,
J. Catunda, José Bernardo, Joaquim Sarmento, Francisco Machado, Manoel Bat•ata,
Gomes de Castro, Cruz, João Cordeiro, Alvaro
ORDEM DO DIA
Mttchado, Abdon Milanez, Almeida Bat•reto,
Jonquim Pernambuco, B. do Mendonça SoSUCCESSÃO NATURAL PA~'El\NA
brinho, Leito e Oiticica, Coelho e Campos,
Rosa Junior, Severino Vieil'!l, Domingos ViContinuo. em 2" discussão o projecto do Se- cente, Fernando Lobo, Paula Souza, Moraes
nado, n. 20 de IS!JG, que dispõe sobre a 8UC· BtiJ'ros, Caiado, Joaquim de Souza, Alberto
cessão natural paterna, rovogando a lei Gonçalve~, Vicente Machado, Pinheiro Man. 463, de 2 <lo setembro de 1847, e r·e3tau- chado, Julio Frota e Ramiro Barcelos (29).
rando a Ord. do L. 4", T. 92, menos quanto á
E' lida, posta em discussiio o sem debate
distincção entro nobres o plebeus.
approvada a ::teta úa sessiio anterior.
Ningnem pedindo a palavra. enccrra·se a
Comparecem, dm•ante a sessão, os Srs.:
discu~são.
·
Justo Chm·mont, Benedicto Leite, Nogueira
Posto a votos <i approvado, e, sondo ado· Paranag ui, Gonçal veB Ferreira, Thomaz
ptatlo, passa para 3" di!cussiio.
Delfina, Leopoldo de Bulhões e Aquilino do
Amara L. (7) .
Deixam de comparecer, com causa parO S••. Presi<lenlte-Estit esgotada
a matcria da o:odem do dia. Von levantar a ticipada, os Srs.: l~aulino Horn, Pedro Velho,
sessão, designando para ordem do dia da Almino Alfonso, Rosa c Silva, Rego Mello,
LemHiro Maciel, Virgilio Damazio, Eugenio
sessão seguinte:
Amot•im, Porciuncula, E. Wandenkolk, FeDiscussão unica do parecer n. 78, de 1895, liciano
Gonçalves Cluwes, Generoso
da Commissão de Finanças, opinando que Ponce ePenna,
Gustavo
Richard; e sem ella, os
seja indelerido o requerimento cm quo o Dr. Srs.: Pires Ferreira,
Ruy Barbosa, Henrique
Manoel Goulart de Souza pede seja compu- Coutinho, Q. Bocayuva,
Lopes Trovão, A.
tado, para sua aposentttdorJa, o tempo tlecor·
Esteves
Juniot•
(21).
Azeredo
e
riuo eutre us datas tle suas nomeações par:~.
os cargos de inspector de sande publica e de
O Sr. l • §ec••etario dá conta tio seinspector de Saude do Porto, quo ora exerce,
guinte
no Estudo do Espirita Santo;
Discussão unica. do p11recm• n. 79, do 1897,
EXPEDIENTE
da Commissão de Finançu.s, opinando que
sejo indeferido o requerimento em que Joa·
quim da Silva Gat•cez, OX·porteiro do Pedaomeio do 1" secretario da Camara dos Depu·
gogium, perle seja concedido no Governo o ta!los, de hontem, remettendo a seguinte
necessario cJ•edito, correspondente ao tempo
decorrido de 12 de outubro de !895 a fevePROPOSIÇÃO
reiro ultimo, . época cm que uquella Repartição deixou de depender do lllinisterio do
N. 15 - 1897
Interior, para pagamento do uluguel d:t casa
que lhe devia ser proporcionada;
O Congresso Nacional resolve:
3" discussão do projecto tio Senado, n. GO,
tle 18913, que permitto aos officiaos da Ar·
Artigo unico. E' o Governo autorizado a
mada, reformados antes de instituído o meio relevar as dividas contraltidas com o Thesoldo para suas famílias, contribuir pn.l'l1 o souro Federal pelo coronel Pedro Nunes Ba·
montepio com a joia e a quota corr•esponden· ptista Ferreira 'l'amaJ•indo, mOJ•to a 4 de
tcs iL patente em que so acharem reformados. março do corrente unno,no combate de Canudos ; rovogadns as disposições om contraLevanta-se n sessão ú. l hora da tat•de.
rio.
CamnJ•a dos Deputados, lO do agosto de 1897
-.:b·thu1• Cesm· Rios, Presidente. -Julio de
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J11ello Filho, I" Secret.ario.-Cm·los Attgusto jecto do Senado, n. 2, de 1897, que regula os
Valente de NoD,ws, 2• Secretario.- A' Com- casos em que o Prefeito suspenderá as leis e

missão de Finanças.
Outro oillcio <lo mesmo I • Secretario e data,
communicanrlo que aquella Cam11m,tendo,em
sessão do dia 9, tomado em consideraçilo as
emendas do Senado á proposição da mesma
Camara, que reconhece como de cnracter offi·
cial os exames verificados no Lyceu Rio·
Grandense de Agronomia e Veterinaria de Pe·
lotas, Academia. de Cornmercio de Juiz de
Fóra e nos esr.abelecimentos congeneres d(J~
demais Estados da Republica, não deu o seu
assentimento ii. que ~ubstituo a palavracongenere-pelas seguintes-de emino secundaria, profls;io~<al ou especial delles c-, adoptando apenas a outra. - A' Commissão de
Instruc;Jão Publica.
Outro do meõmo Secretario e data, communicando que aquella C~tmara, em sessão do
dia 9, não deu o seu assentimento á emenda
do Senado á proposição da. mesma Camara,
que conceda aos alumnos do curso superior·
das Faculdades de Direito, matriculados an·
tes da lei n. 314, de 30 de out,Jbro de
1895, o gozo das regalias da legislação anterior.-A' Commíssilo de Instrucção Publica.
Requerimento em que Peregrina da costa
Mendes e suas irmãs Wandri!le, Alayde e
Antonieta pedem que reverta. integralmente
em seu fu.vor a quantia de 67$ mensaes, pruveniente do montepio tleixa•lo por seu irmão
Heraclito Cupe1·tino da Costa Mendes, 2• te·
nente da a.rmad11, fallecido em 6 de outubro
de 1888-A's Commissões de Marinha e Guerra
e do Finanças.

o Sr. ~· Sect•etario tleclara que
não ha. parecet·es ,
O S1•. Mor:lCM Bna•J•os (pela or·
dem)- Sr. Pl'l,sidente, achando-se na unte·

sala. o S1•. Dr. Rodrigues 4.1 vos, Senador
eleito reconheci•to pdo Estado de S. Paulo,
requeiro::~. v. Ex. que o 1\tça inti•oduzii' no
l"ecinto.
O ~r. I"'J."e"'idente- Nomeio pa1·a
a. Commissíi.o que trm do introduzir no N·
cinto o Sr. ltotlrigues AI ves os Srs.: Moraos
Barros, Severino Vieim e Gomes do Castro.
Introdm.ido no recinto, com as formalidades do estylo, .~ .. ntrahe o compromisso con·
stitucional e to!lla assento o Sr. Rodrigue'
Alves.
E' lida e po.•:.a om discussüo, que se encerra. sem •1"1Jar 0, llcando 11 vota<:ílo a•l íatla
por lillta do nuruero, a redacção final rlo pro·
Sortntlo

V. ll

resoluções do Conselho Municipal do Districto
Federal.

•.
I

O s~·. Vicente 1\lacbado pediu
a palavra para submetter á consideração do
Senado um projecto importante.
Pelo art. 34, § 12, da Constituição, compete
ao Congresso ratificar tratados e convenções
reitas com as nações estrangeiras ; o Congresso tem funcciona.do neste assumpto como
porler legislativo quando a sua funcção é
executiva. O orador demonstra o seu asserto,
lembrando a.s praticas do congresso dos Es·
tados Unidos da America do Norte; e nota
depois a dilferença do que se tem praticado
entre nós, tendo sido impedido o Senado de
pronunciar-se a. respçito da importante questão dos protocolos italianos, por ter sido rejeitado o a.ccôrdo pela camara.
O projecto que vae olferecer á consideruçüo do Senado pt·nvidencia de modo a garantir ao cc.ngresso o exercício da attribui<;ão que lhe e conferida. pelo § 12 do a.rt. 34
da Constituição. Prestigiado como esta pelas
assignaturas de illustres collegas, espera o
orador que merecerá a approvação do Senado.
E' lido e, estando apoiado pelo numero de
assignaturas, vae a imprimir para entrar na
ordem dos trabalhos, o seguiu te.
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N. 11-1897

[.

O Congresso Nacional decreta :
Art. L" A att1•ibuiçii.o conferida no Congresso Nacional no§ 12, do art. 34, da Con>tituiçüo, para resolver definitivamento sobre
os tratados e convenções com as nações estrangeil'as, será exercirla pelo Senado e Camam dos Deputados, reunidos em assembléa
geral.
Art. 2." 'l'ransmittida á Mcstt do Senado a
mensagem do Presidente da Ropublicn que
acompanhar os tratados e convenções /oitus
com ns rmçiies cstrnngeirns, se entenderá esta
com a Mesa da. Camara dos Deputados para
ser mnrcado dia para. a sessão.
Art. 3.• Sobre taes tratatios e convençúes
intol'porão parecer, conjunctamento, as Com·
111issões de DiplomaCia das duas Casas do
Cong-resso NtiCIOil:tl, COUV(JCll<lliS ptl.l'll . i~SO
pelo Vice-Presidente do Senudo.
Art. 'l." Apresentado o parecer, ~orit elle
suJeito a uma unica discu::~siío e votação,.
35
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---------------------------------·--------ciaes da a1•mada, refot•mados

sendo o resultado levado por mensagem ao
conhecimento do Poder Executivo.
Art. 5.• N1 sessão do Congresso Nacional
para discussi;o e votação desse parecer, e
que é ordinaria, se observará o disposto no
Regimento Cc.mmum, de 22 de agosto dr> 1892,
e o que elle dispõe em seu art. '21.
Art. 6.• Antes rle ser sujeito a deb11te o
pat•ecer, decidirá preliminarmente o Congresso si a sessão devo ser publica ou secreta.
Art. 7 .• Revogam-se as disposições em
contrario.
Sala das se. sões 1l o Senado Federal, ll rle
agosto de 18G7.-Vicente Machado.-A. O.
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antes de instituído o meio soldo para suas Jn.milias, contribuir pa.ra o montepiocom ajoiae a quota
corre~pondenle á patente em que se acharem

reformado~.

O Sr . •:ru!io !Frota- S1•. Presidente, peço a. V. Elt. que me mande os
papris referentes a este p1•ojedo. (E' sa·
tis(eito.)

Sr. Presidente, vejo-me na contingencia
do justificar o voto que tenho rle dar na
3" !liscussiio deste projecto, visto como na
segunda, por equivoco ou mesmo por distracção, votei em sentirlo contrario ao meu
pensamento. E explic'o a razão.
Gomes de Cc:stJ·o.-Ramiro Bm·cetlo.~.- Al·
Tendo faltado ;i, sessão do dia anterior e
berto Gonçalvrs . - Alvm·o Machado.
nii.o tendo tido tempo rle ver ou snber qual a.
ot•rlem do dia, che~ando aqui. á minha caORDr.~f DO DIA
deira, procurei um desses avulsos que são
collocados sobre a escrevaninha; e, sem reparar na data da ordem do dir. que encontrei
PRETENÇÃO DO DR, MANOEL OOULA!\T DE
no
imp1•e,so, vi que ia entra.t• em 3• disSOUZA
cussão um projecto sobre o qual nií.o tinha
objecção a. fazer nem a. menor duvida em
Entra em discussão unica o parece!' n. 78. dar-lhe o meu voto. Por consequencia, e,
de 1895, da Commi>siiode Finanças, opinando tendo ouvido mal o que dizia o Sr. Presique seja indeferido o requerimento em que dente, e tambem por alguma conversa de
o Dr. Manoel Goulart de Souza pede seja qualquer illustre collega proximo a mim,
computado, p:1ra. sua aposentadoria, o tempo votei em favor do projecto contra. o qual
decorrido entre as datas de Ruas nomeações preten•l ia votar.
para os cargos de inspector de saude publica e
Portanto, preciso dn r as razões por que
de inspector de saude do Porto, que ora exerce,
assim pretendia votar.
no Estado do Espirita Santo.
Ninguem perlindo a palavra, encerra·se a O Sr. capitão de m11.r e guerra graduado
discussão, ficando adiada a votação por falta Francisco Romano Stepple da. Silva, r·eformado não sei qu11.ntos annos a.ntes da proclaquorum.
mação rla Republica, pretendeu que o Congresso
lhe permitisse fazer montepio, de
PRETEMÇÃO DE JOAQUI~I DA SILVA GARCIIZ
accordo com o decreto rlo Governo Provisorio
Entra em discussão unico. o parecer n. 79, sobre este assumpto, decreto que tem força.
de 1897, da C01nmissão de Finanças, opinando de lei.
que seja in1lefc~rido o requerimento em que A Commissiio de Marinha e Guei'l'a do SeJoaquim 11o. Silva Garcez, ex-portoit•,) do Po· nado, niio sei por que subtilezas. Jilgindo ás
dagogium, pede S!'lja concedido ao Gover·no o r\isposições dos decretos rle 1890 e 1895, este
necessario cre~ito corre,;pomleutc aQ te111po ult.imo publicado p:11'a pôr de harmonia os
decol'l'ido de I~ de outubro do 1895 n !ove· preceitús daquclle, na. lbrma 1la Constituição,
reiro ultimo, época em que aqul'lla repartição com aquillo que se ll1zia. em relação no
deixou do depender do Ministerio do lntet•ior, exercito, não podenuo dar despacho favoravel
para pagamento do aluguel da casa que lhe á pretenção nem aconselhar um voto a
f,1vor della, resolveu apresentar um projecto
devia ser proporcionada.
amplo; de maneil·a que todos os officia.es de
Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a m11rinha, J'ofoJ•mados anteriormente á prodiscussão, Jlcando a votação adhldt\ por Ji1ltn clamação da Republica, viessem, pelos termos
do quorum.
desse projecto, aproveitar das vantagens do
doere to de 1. 890.
CON'l'HJBUIÇÃO PARA O MON'l'l~-PIO DOS OFI'ICIAES
Antes, porém,de rcsolvm• sobro o assumpto
IJA AltMADA
e aconscllm.r esse 1lespacho ao requerimento
tlaquolle otncial, a Commissiio 110 Marinha o
Entra em 3" discussão o pr(\jecto 1lo So- Gum•ra entendeu conveniente consultar o
nado, n. GO, t!e 189ü, que }lermitto aos offi· Ministcrio da MarinhJt.
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As rluas ropat•tições desse ministeJ•io, que
deram parecer a respeito, fot•aru a do Aju·
dante-Genoral e a Contadoria.
Creio que os meus collegas concordarão
que, em assumrotos pecuniario~. relativos n
montepio, snldos, etc., a repnrtição mais
competente é exactamente a Contadoria rle
Marinha, sobr·e cuja infot·mação dc,·ia ba·
sear-se o parecer do Quartel-General da
Armada.
!\Ias não foi assim.
Ao Quartcl-General,como era natura.l,aconteceu o mesmo que aconteceu a alguns dos
collegas ria Commissão de Marinha o Guerra
do anno passado, e o que aconteceu tambem
a alguns illustres membros da Commissão de
Finanças, igualmente anno passado.
Querendo ser benevolente, mns não podendo despacl!ar favora velmentc ess:t pretençilo, resolveu apresentar um projecto
amplo.
A Contadoria de Marinha, no seu parecer,
diz o seguinte. (Lê.)
Isto a que se refer•e o parecer é a disposi·
ção do art. 73, creio que mandando que se
igualassem as vantagens dos ofilciaes de marinha áquellns rrue tinham cs ofilciaes do
exercito.
Esta à a informação da Contadoria da Ma·
rinha, a. mais competente sobre assumptos
desta ordem.
0 SR. AT,ME!DA BARRI~To-Mais competente
é o ajudante-genernl da armada.
0 SR. JULIO FROTA-V. Ex. sabe pet•feitamente que a Repartição do Ajudante-Gener•al
trata rla disciplina do pessoal e a Contadoria
da Marinl!a trata do que diz respeito a dinheiros publicas.
0 Sa. ALMI~IDA BARRETO-Niio é competente para tratar disto, de r•e(oJ•mas de soldos •..
0 Srt. JUJ.IO FROTA - E' competente : é
f]Uem trata dos 1linhoiros pu!Jlicos.
0 Srt. ALMEIDA BARRE'l'O-A Contadol'ia de
MaJ•inha não é competente para dar estas informações.
O Sn • .JULIO F'ROTA-Tnnto ora competente
paJ•a dar as inlbrmaçües que o proprio Quartel-Gener·al ou viu a Contadoria do Marinha.

( Contirtúa a lcitw·a,)

·Dizem alguns membros da Commissüo de
Finanç,us do anno passado. (Lê.)
g• o quo diz a Cornmisslio de Fimtn~'·lS; entretanto, com gorando sltl'presa minha, o p!1·
rccclt' concluo assim, e peço a meus Jwnrado.s
coll ogas IJ ttO t<ttondam-me bem.
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Isto foi a Constituição que fez, e ao Executivo compete dar cumprimento a esta disposição constitucional, como tem feito até
ho,je. mas para aqualles que se reformaram
depois da promull(ação du. lei que estabeleceu
este montepio, lei que é de 1890.
E' surpresa para mim que a Commissiío de
Finanças, entendendo que o projecto ó superfluo e pórle até ser prejudicial por contra•' i·
cto1•io, termine aconselhando que seja appro·
vaclo o pro,jecto apresentado pela CommissflO
de Marinha e Guerra.
Agora Vf:ljamos a data dos decretos. Diz o
decreto de ~8 de agosto de !890. (Lê.)
E' o dem·eto de 28 de agosto de 1890.
Pergunto ao Senado: póde clle ter elTeito
retroactivo, para aproveitar a ofilciaes rt:iformadoR 10, 12, 15, 20 annos antes da publi·
caçíio deste decreto 1 Creio que não.
Agora, diz a Commissão de !\farinha e
Guerra que o direito foi reconhecido nelo de··
creto de 1895. Vejamos o que diz ~ste c' e·
creto. (LB.)
Isto foi uma lei que se estabeleceu ha dous
annos. (Co11tinúa a lm·),
Creio que este decreto em nada autori . cu
que se concedesse o montepio esta.hel~~i·.!o
pelo decreto ele 1890 aos olficiaes reformados
em datas muito anteriores.
E nós devemos comprehender a sobrecarga
que vii•ia para o Thesouro, si se fosse CIJilceder
isto a todos estes servidor·es reforma.!os antl11'iormente á proclamação da l~epublica e á
publicação desta loi.
UM SR. SENADoR-Os reformadoa do exercito não contribuem'!
O Sa. Juuo FROTA-Os reformados depois
da lei, assim como os da marinha, nas mesmas condições. (Ha di·versos apartes.)
Os reformados depois da. lei o.proveitam o
montepio da graduação, que é o Que este
pretendia.. Isto, porém, só se permitte aos
que foram refor•mados depois da promulgação
desta lei, assim como se pormitte, na fórm~r da
Constituição, nos da marinha, porque a Con·
stituiçüo faculta a estes ns mesmas vanta·
gcns quo nos do exercito.
E tanto a Commissüo reconheceu que nãn
!Jayia este direito, que nno tratou do reque·
rimento propriamente, e apresentou um pro·
jccto do in terpt·ctaçiLo, de modificação da lei,
e que o. propr·ia Comrnissii.o de Finanças cn~
l.nn• 1on ser· superfino, potlendo ate sm- prt•judicinl por ser contmLlictoJ•io, torminal:do, entrct.<tn to, por uma excessiva benevolencia,
acunsnlltauúo no Souado quo upprovasso o
Pl't',iec to.
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Creio que nada mais preciso dizer para de l0is que onerem o Thesouro Publico. A
justitlcnr o voto que tenho de dar contra o entr:t·l:l da joia e do montepio, actualmente,
impo1•ta em' pal(amento t'uturo de maior
projecto em tliscu~são.
qunn
tia, a que fica obrigado o Thesouro; e,
0 SR. JOAQUIM Dll SOUZA-V, Ex. não enpara
que não seja este sobrecarregado de
tendeu bem o parecer ..•
novos onus, aconselha a rejeição do proO SR. JULIO FROTA-Provavelmente por jecto.
não entender bem o portuguez.
0 SR. JOAQUIM DE SOUZA-Não é isto ...
O Sr. RoMa .Junior- Não era
0 SR. JULIO FROTA-Vou ler com todo O intuito meu, Sr. Presi~ente, intervir no prevagar, si não para mim, pois estou vendo sente debate.
que não entenrlo o que leio, segundo o pensaComeço as minhas despretenciosas pondemento do nobre Senador, mas para o Se- rações, louvando o criterio com que as honnado. (LO).
rad•IS Commissões de Marinha e Guerra e
E' o que diz a Commi;siio de Finanças. Finanças se occuparam do assumpto, ora. em
discussão.
(Continua a leitura.)
Peza-me estar em rlivergencia com os
O SR. JOAQUIM DE SouzA-Ahi estti.
illustres oradores que me precederam na. triO SR. JuLIO FROTA-Mas é exactamente b!lna.. Peço-lhes venia para dizei' que seus
o que não se póde f.tzer.
argumentos não me parecem repousar em
Os officiaes do exercito, assim como os princípios perfeitamente curiaes •.
officiaes de marinha, :c quem tem apr<>vei- Encarr·ega-se a propria materia do projecto
tado o montepio estabeleeillo pelo rlec:·eto de •'e destruir o argumento do honrado Senatlor
1890, são aquelles que se teern relbt·mado ue- por Alngôas, quando affirma que a medida
pois da data :lesse decreto.
sujeita ti nossa deliberação vae avolumar a
Agora, o que uão se estabeleceu pa.ra o ex- despeza publica., tornando-se afinal um enercito e que não se púrle estabelecer para a car·go para o Thesouro.
marinha é que os reformados anteriorO projecto faculta ao official da armada. gramente á data do decreto de 1890 podium duado no posto imm•'diato, contribuir como
fazer novo montepio.
os officiaes do ex••rci to. para o monte pio com
Isto não se fez, e si acaso se fez, o Con- a quota correspondente ao soldo da pagresso nada tem que resolver; isso JJertencia tente superior, como e:ll'ectivo.
ao Executivo, a exemplo elo que estava fado facto augmento de receita ;
zendo com outros, e não se precisava da in- umResulta
capitão,
exemplo, entra para os
terpretação lia lei, que ó muito clara. (lia col'res publicaspor
com
a quota correspondente a
alguns apartes.)
pate•nte de major, como se recebesse o soltlo
Não hn lacuna, o decreto é muito claro; correspondente a esta patente.
tem em vista aquelles que d'ora em c.leante Ha, pois, nugmento de receita, e uma desse refo1•rnarem e ficarem aggregados.
peza ad I'uturum.
Agora, si tem ha.vido nbu~o ou inrleferiAlém disso póde acontecer que o contrimento a pretençües justas, elles toem o 1'eelo montepio, nestas condiçOes, vivtt
buinte
cm•so par:t o poder competente, quo é o
ai
nela
muitos
annos, fav.:u·ecendo as rendas
Podor Judiciaria.
publicas coma dill'erença de quotas; não sendo
Nada mais tenho a tlizer a respeito e jnlgo par:t aclmirar que a família delle goso do
tet• assim justiflc:t1lo o yoto quo pl'Ctendo l'avor por tempo muito limitado.
d:cr contra o pt•ojecto.
Em relação á mnrinhn nacional, o projecto
vem
preencher sensível Jucuna.
O I'O;r. T..~ei!l;(~ «~ ~)itiei<•=• jul~n. o
Como
se s:tbc, transitam não raro pelo COI(
pl•njectn inconstitucion[l.l' e Jlll~C :~.respeito
infl))•mn.çües :iB Comm1ssiir.s rln Marinh>~ c fil'essn Je1s de occas1iio, que não cogitam Hl
Guorrrt e ele Finnnç:tR. Bast:L ler o n.rt. 1", devem ~e estenuer a e;;ta ou aquella parte cla
para mostrar que a lo i vae retroagir, bene- aumlnistt:L(,'ãO pUilliCa,
tlciando os rolcwmaclos antes da instituic~.o
Lembra se som duvid:\ o Senauo que obteve
do rnontepio; entretanto que a Con~t.ituição, " approvaçiio do Potler Legislativo eln. Repunos 3" tio art. 11. veda :'L União, assim e">mo hlir.:t :t organiz:tçü.o 1lo Est:cdo-Maior clo Pl·enos Estados, a c.lecrel.a\:iLO llc lois eom ell'eito :;irlcnto lia ltepnblioa, e o do Ministro da
r•otroactivo.
11uer:·n, flcnn1lo om esf}uecimon to o do eln
O or•n>lor relilre-sn ao o'ütdo financeiro tio ,\1al'inha, lneuna que prue11rou sttnar um proptti-., que aconselha o Cungro~Ho 11 niio cuid11r jecto lla Camarn dos Deputados.
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Permitta-me o Senado esboçar ligeiro historico do monte-pio d11. Marinha, instituição
a pJ•incipio particular. Os officiaes de ma ri·
nba, de matu-proprio, contribuíam para ú
monte-pio com um dia de soldo.
Existindo muito dinheiro em deposito, om
cer•t.a occasiiio, o Governo entendeu utihznrse desse,; cupitaes immobilizados, contra.hindo
a obrigação de p·•gar o monte-pio.
Commelteu dest'arte uma grande falta.
contra a qu:tl não se levantou reclamação o.
si a. houve não foi attendida.
Estabeleceu-se no regímen republicano o
direito reclamado de concedeJ•-se m•Jio soldo
ás familias dos officiaes de marinh11, como
tinham as dos do exercito, sendo, p01·t:tnt0.
n.ttendida na RepubiiCIL uma clas>o ne serviflores da Patri11, que nunc11. o havia sido n1•
imperio.
Os officiaAs rla armada solicitam ngor
identicos direitos aos do> seus collegas dr
exercito.
Deve-se neg•lr aos paticionarios o favor 11~
que trata o projecto 1
Não, certamente.
Dapoi~ que foi approvada. a. lei concedend1 ·
l.a.nr.o aos omcia.es do exercito como do. :tr
mada o rlireito da percepção do meio soldo, "'
oiTldaes de marinha recebem o rnontepio.
in~tituido a expens,rs suas, e o meio sold"
coneedido pelo Governo em remuneT•ação rloo
longos anuos de serviç"s prestados au Brazi I •
Não paira a menor sombra de duvida so·
br•e esta. parte da questão.
Tratemos agora de reconhecer a correcr;iin
do proeedimento das Uomm issões de Mal'inha
Guerra e Finunças, a'luella aprPsenr.an•lo o
projecto, esta opin:tndo por su:t acceitaçiio.
O projecto visa pBrmiltir que os oUieiae,
de marmha contribuam p~ra o mont1•pi ..
com a quota correspondtnte à paknte de
grarlua.dos.
.
O ca.pitiio de fragata, por exemplo, con·
coJ•r•e p11.ra o montepio com a quantia correspondente ao soldo Jessa patente.
No exercito, porem, um tonento-coronrl
graduado em coror1el, que, como tal, não recebe soldo, concorre com a di1ftlrenr;a. do
soldo entrn estas duas patentes, logo corr1
quantia. supel'ior á que recebe.
lmpm•ta tudo isso om augmento de rcceit.a.
que, assim como se considera. pequeno, pód"
.ser grande.
POde acontecer, além di~so, que ~. rlespez11
niio se avolume tão 1lo prornrto, em consef)Uencia. da. mm·te dos cont.rihumtes. E,;se~
podem, corno jli, tive enst~o de tlízor, viver
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ainda muitos annos, contribuindo com a rliJfe·
1·ença. de soldo, e alguns, por morte, niio
deixarem descendente com direito ao montepio. Contr·ibuintes lia de pequenafa.milia que,
niio raro. antes delle se extingue.
O Congresso intenta., com este projecto,
estabelecer a igual1la.de, reeommendada por
preceito constitucional, entre as classes ar·
madus. Este é o ponto capital da. questilo.
0 SR. CoELHO CAMPO~- Mas para. isso seria
preciso quo os reforma.d:•s antes do decreto
·IA ?>I de agosto de 1890 tambem contribuíssem.
0 :SR. JOAQUIM DE SOUZA-Contribuem.
O Srt. RosA JUNIOR - Contribuem certamente .•.
0 SR. LEITE E ÜITICICA-0 Sr. Frota affirma
que não.
O SR. RosA .TUNIOR-Caso nilo contribuis;em, não teriam dire1to ao montep!o. (Apartes.)
Os officiaes de marinha. concorriam, como
'issr e repito, para assentar claramente a ar!{umenta.çii.o, para o mnntepio particular, exr.incto, depois quo o governo tomou a si este
1mcargo, por se haver utilizado do respectivo
eapital.
Só a.gom gDzam os omcia.es da armada
do meio-soldo, de que nunca gozaram.

t.(r··

~-:•
!

(Apartes.)

Mas, SI'. Presidente, a questão primordial,
tUiada ao projecto em discussão, vem a ser
esta : estender á marinha os favores lega.es
em eujo gozo se acha. o exercito.
No exer·cito, como acabei de demonstrar•, é
per·mittido aos officiacs grad uadus no posto
irnmediato concoJ'rerem p:1,rr• o montepio com
o soldo da pat<·nte eru que são graduados,
recebendo apenas o sold•• da patente e1fectiva.
Um coronel gradu:tdo em general de bri·
!{ada póde concorrer com a q uuta correspon•leute ao ooldo de general de brigada, soldo
que, enr.retanto, não recebe.
Que vis11 o projecto 1
Igualar as duas classes .>rmadas, exercito e
mnrinll". Tonlmmol-o sempre em vista.
A honmda Commissilo de Finanças mui
criteriosamente aconselha seja acceito o projecto.
O sn. FROTA-Não hrt necessidade de pro·
jewr pa.rn. aquillo que está estabelecido pela
Constituição.
0 SR. ROSA JUNIO!t -Perdiio ; não cstít. A
Constitui1,>iio cstaboleco a igualdndo.
O Sn. Jur.IO FrtO'I'A dti um npurte,
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O SR. RosA JuNron-Mas não está; aca.bei
do prov:1r o que se di em relação i marinha.
O Sa. LNITE g On·rcrcA- Esta. duvirla não
1leixa. do ser interessante: um gen:;ral rlo
exercito diz que os ofllciaes [Jo exercito gra·
duados no posto immerliato contribuem pttra
o montepio com a quota correspowlente ao
soldo da patente supm·ior, e outro gener•al
tambem do exercito diz que não contribuem!

otilciaes rP.fürmauos·, n.utes do decreto que es·
tatue o montepio, foram arlmitlidos a fa?.el·o,
como este projecto concedo nos ofllcines da
marinha? DesPjariamos sabel·o, O sr. marechal Frota diz ~ue não.
0 SR. ROSA JUNIO&-Vqjamos como V. Ex.
int.erpre:a o projecto. Parece-me que !nbaramos cm algum equivoco. .
(lia out1·ns apartes). ·
0 SR. LEITE E O!TICICA. di um aparte.
0 Sa. PRESIDENTE-Attcmçiio!
O SR. RosA .IUNIOR-Eston me r•eferindo ao
O SR. RosA. JUNior.- Mas nada tenhO com projecto, que rliz: «Aos olllciaes dtt armada,
as. affirmações do meu collega c sim com as refor•mados antes de instituirlo o meio·sol•lo
para as suas familias (vejam bem o sentido
mmhas pelas quaes sou responsltvel.
do pl'Ojocto), é permittido contribuir para o
O meu arg.umento prineipal é o seguinte: montepio com a joia e a quota corresponesta esti1belectdo para o exercito que os o{l[- <lente <i patente em que se acharem relorcütes cem gmduaçiio do posto immediato con- mados, seja o posto e!Tectivo ou graduado,
cOl'l'am po.r•a o montepio com o soldo das á semelhu.nça do que e.s\abeleceu o decreto
patente; e1fectivas.
n. 690, de 28 de agosto de 1890, para os olll·
0 S1:. GOMES DE C.\STRO-A questão é esta ciaes do exercito. »
-:-s: con~orrcm par:1 o montepio os olliEis o argumento princi pai.
CIUCS reJormaclos antes da instituição l!o
SR. L_EITE E 0IT!CICA. E OUTROS SRS. SE·
0
mesmo montepio. ( Ila out:·os apartes.)
NADO!Wf. dao apartes.
O Stt. RosA. JUN!OR-A questão é do <lo0 SR. PRESIIJJi:NTE-Attenção !
cret~ qU•l con7ed~ o soldo. Antes delle,j;'t os
oflicwes r.ontribmam para o montepio.
O Srt. RosA JuNIOR- Aca.bei de mostrar
que os officiaes rle marinha níio recebiam
O Stt. LEITE E OITICICA dá um aparte.
moio .. soldo, reeo?ia.m apenas o montepió,
O Stt. RosA JUNIOit-0 rlecrcto jit foi ci- cousa totla pi1rtlcular. Agora estou mostado 11 e terminante.
trttndo o que diz o projecto.
OSrt. Coli:LIIO g CAMPos-AI!irmou-se da tJ·i·
O projecto diz que é permittido aos omhuna qu~ os otnciaes do exercito rcCorma.dos ciaes <le rnnrinhrt entrar• para o montepio
antes do citado decreto, conbribuem para o antes de instituído o meio-sol1lo.
moute-pro.
O Srt. LEITE E OrTICICA - Mas, os reforG. Srt. J'OLIO FROTA-Acontecesse tal e os mados antes desse decreto ?
olllc.n.as de marinha não precisavam recO!'·
O Stt. RosA JuNroR -Ora, pelo amor de
r~r:. ao Cong-resso, bastava invocar :c dispo·
srçao Constitucional e dir·igir·se ao tt•ibunal Deus!
competente. (Ha outros apartes.)
_0 ~R. LEITE E 0ITICIC,~-~~~! mas a queS•
~ao c doi! termos em que esta redigido o pro·
0 SR. PRES!DENTB-Attenção !
JOCtO .
O SR. RosA JmnoR-Com relnçãn aos oIT!·
O ~lt. RosA Ju:-wrt- Vejr. V. Ex. o que
ciaes de marmiia, parece-me ser este o ponto ello
dtz: «Os olllc1aes· do ma.rmlm foram cqui·
de que se estao occupando os llomarlos col· parados aos do exercito quanto ao meio soldo
legas, se rliz ~o p:wecer: «[?oram equiparados
pelo ~o.~l'eto n. 475, de l! dejnuh~
aos do exercrto quanto ao meio-soldo iusti- instit,nido
<le 1890. » Dahl em !le:J.nte é que tiveram
~uido pelo decreto n. tJ75, ele li <lo ju'nho <lo meio soi<lo. A qucstiio ro<luz-se a estes ter!890», Tr•ata·se dos oiiJciaes que contr•ibuiam mos; estamos agortt procurando cousa. do
an tos deste decreto. Nã•J p9rg-un ta Yilrn isso tmnpo dos A1fúnsinhos.
os nobres Senadores ?
0 SR, LgiTE E 0ITICIC•~-Mas Ó O que estó.
O Sa. Go~ms DE CASTRO- Não. Trata va-so nos to r mos do projecto.
de saber si os o!Ticin.cs, rof·l!'marlos antes do
O SR. RosA J'ONIOn-Sr. Presidente, estou
decreto, gosn.m do f11vor <lo montcpio contlCil!onstrat!llo
a conveniencia dn <tdop<:ão do
cedido pelo projecto.
P.l'OJe~to, por·q!1e ~ argum0rtto pl'in~ip:tl, tra·
O Srt. I.rmE E On•rcrcA-Y. Ex. ninll11 n:Io zrrlo a< liseu~sao, e quo os olllciu.cs de nml'i·
feriu o amago da questíio.
nlm nflo recebiam meio so!do,o sim montepio
q ~lt. l~os.\ JuNIOit-Por•liío; o ponto que depois da lei que lhes concerleu o meio soldo;
er1 o relorente aos o!Ilcmus de nmrinha ... busca.-so estllbelecor po.rll ollos o mesmo di·
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reito esktbelecido para os ofi!ciaes do ex- Tom o montepio deste ultimo posto ; preercito.
tende, porém. instituil-o no po~to de caprtiio
de
mar e guerra, deixando a.lsim melhor
Niio digo quo se o fuça em outras condições
aquinhoada a sua familia.
que niio aquellas presc!'ipta> por lei.
Isto é n:ttural.
0 Srt. B. DE MENDONÇA. SOBRINHO- Mas
Este montepio é recente, data de 28 de
isso existe para o exercito ?
agosto de 1890, que vae ler para esclareciO Srt. RosA. JVNroR-Existe; estabeleceu-se mento do Senado.
Os omciaes graduados no posto de coronel
para os graduauos no exercito o montepio,
pagam
como se fossem coroneis e não tenentes
com a vantagem dos graduados contr·ibuirem
coJ•oneis; pagam menos do que recebem.
com a diJTerenç;t do soldo.
Caso o montepio antigo não fosse anterior,
Sr. Pl'esidente, resumirei as minhas con- não assistia ao capitão de fragat11 peticionflrio
siderações.
o direito de requerer ao Congresso licença
O projecto estú. muito bem elaborado; o para pagar a 1lifl'erença da grad unção de cao parecei' da Commissão de Marinha e Guerra pitão de mar e guerra.
Solicita, de conformidade com a lei de 9
o justifica ; o parecer da Commissão de Finanças é luminoso, não deixa duvida al- de agosto de 1890, já ci tadn, regalia conce~
di da ao exercito.
guma.
A unica duvida cifra-se neste ponto: de Não receberú. cousa alguma, podendo até
certa epoca par;L cá passa!'am a ter meio concorrer para uugmento da receita.
soldo os otnciaes de marinha, meio soldo que Aventemos a hypothese de ser casado um
de longa data gosavam os officiaes do exer- official em taes condições, de ter um filho ou
cito.
mesmo de não ter próle.
O decreto n. 475 concedeu aos officiaes do
Dê·se o caso de fallecor a mulher desse
exercito o direito de concor•rerem para o official em estado de viuvez.
monte fJiO com a di1ferença relativa á sua graduação; o fim do pr·ojecto é estender aos offi- Qual o resultado? O dinheiro reverte em
ciaes da marinha ns vantagens do.s oillciaes beneficio do Thesouro.
do exerci to.
0 Srt. COEWO E CAMPOS- A família re·
cebe
mais tarde.
Como acabei de atHJ•mar, si um capitão de
fragata é gr·aduad1• no posto de capitão de 0 SR, ALMEIDA. B,~RRETO- Demais Sr.
mar e guerra, concorrendo com a diJTerença Presidente, a di1Jerença é pequena.
do soldo, contt'ibuirá com mais do que re- Um capitão do fragata vence 320$ de soldo;
cebe.
um capitão ile mar e guerra 400$; a di1JeO projecto, portanto, estiL no caso de ser rença. é de 40$000.
acceito pelo Senado,porque apenas faz exten· O official que concorre actualmente com
sivas ó. marinha disposições de lei jú em vigor 160$,
p 's~ara a concorrer com 200$, apu·
no ex:eJ'cito.
rando·se 40$ de di1l'erença.
Justiça, t •I é o meu desidcratum.
Ora si o Gove1•no entenrleu, com taes vantagens, instituir montopio até para os aggreO Sr. Aln1eida Da•·reto-Torno gados.jnlgo que a armada niio po1lerú tum bem
parte na discussiio, Sr. Presidente, pOri]Ue deixar (\e gozar do taes regalias.
O SR. RosA. JVNIOR - Convém estabelecer
meu nome fig·ura no projecto apresentado
.
pol:L transacta Commissão de Marinha e a igualdade.
GUC!'l'R.
0 Su. ALMEIDA. BARRETO·· Nem O exer·
Deploro sincemmente a ausoncia dos si- cito uem a at•rnada possuiam este montepio,
gnutnrios do projecto e n do relator do pa- creação do Governo Provisorio, obrigatoria
purr1 o.s oillcines eJ!'ectivos e ate. para os agrecer ora discuti1lo.
Sem estudar a questão, como er;t dever gi,egados.
meu, vejo-me compeli ido a orientar o pensa- Convom estender IÍ armada os beneflcios
mento rlo Senallo, ncorc11 do montepio, ob- de tu! creaçiio.
jecto do presAntc debate.
Ti ve n. honra 1le, na sessão pa~sada, apreO SI'. cnpitfi.o do frngnta que requereu lhe sentar urn prqjecto approvado pelo Senado,
fosse per·mittido pngat• o montopio 1lo ca- .<Obi'O o montepio dos ulf!eiacs eh armada.
pitão 1!0 mur· e g-uerm entra p:tJ'IL os cofi•os
Fallec~ndo um otllcial do oxorcito, c:ompote
publicas com CJUunl.in superior àquella quo ti vi uva met11dc do moia soldo, divi1lindo·se
lho compota como capitiio i.le l'!•agata.
a outra metade entro os Jllhos;
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Não ora assim na nrmnda. A viuva recebia.
Sr. Presidente, si o Sen4ílo não ncceitar
o meio soldo ou montepi • por inteiro, vendo- este pro.iecto, sancciona uma in.iustiça.
se os filhos na contingencia de nií.o dispor de
O SR. PAULA SouzA - O Senado ainda
um ceit1l pa.ra despeza.s inadia.veis.
não está sulflcientemente e~darecido.
Citarei um facto em abono da asseJ•çiio.
0 Stt. ALMEIDA BARRETO- Creio ter preMorreu um o(flcial da arma.da, eleixando ~tndo
algnmns inrút·mações tendentes a orienn:t orph:md:tde uma menin"· filha de seu
o Senado para a boa soluç:;.to da questão.
primeiro matrimonio; a viuva cntt•ogou a tarUm
oilluinl <lo exercito, I'<lformado anteenteada no sogro, allegando nada te1· com riot•mente
i lei de 28 de ngn>to do 1890, in·
ella e, ficou percCJbenuo o meio soldo e o stituiu
montepio,regalia vcdv.da a um outro,
montepio por inteil•o.
ofllcial ela armada.
Frizaua a questão, rUa reduz-se a estes
Ora, devem gozar dos mesmos direitos.
termos: a Commis>iio de M11rinha e Guerra
0 SR. COE:Ll!O E CAMPOS-E a ConstitUiÇiiO
deu parecer fa vora vel ao projecto. porq ne O>
oillciaes da armada uiio gozam lli'Sse parti- prescreve igualdade dos dir-.:itos de ambos.
cular dos mesmos direitos de seus collegas
0 SR. ALM1•1IDA BARRl!;TO-Caso O Senado
do exercito. Estes, embora refc,rmados, in· queil'a verifica!' a verdade ele meus conceitos,
stituem montepio, contribuem para e\le, no t1 etet·mine a retí rada do projecto da ordem
posto de reforma. Porque privar os oillciaes do dia e peça ao Mmisterh• dtt Guerra inda armada de iguaes regalias ~
forme si oillciaes retl:n·madc.s do exercito
Exercito e armada devem gozar de igual· antes do 1800 contribuira.m ou não para o
dade de patente e de soldo, da,; Jne!mas van- monte pio crendo por essa lei.
tagens, dil-o o art. 88 da Constituição.
O SR . .ToAQUJM DE Souz,\-Nunca será de
Não acl!o, portanto, o mínimo inconve- mais amrmal·o.
niente na a pp1·ovaçiio.
0 SR. t\L~!EIDA BARRETO-Assistem, seOs oillcia~s da armaria benotlciaclos pelo gundo a Constituição, iguaes :!il'eitos ao expr~jocto nada tcem de haver do Tllesom•o. ercito e i armada.
Pelo ~ontl•ario, vão concOJ•rer, garantir o O Sit. JoAQUDI DE SouzA-O principio car·
fu',uro de suas litmilia~ ..Julgo que o pro.iecto d~al da questiio repous:t ncsso tilcto.
merece ser acceito pelo Senado, mórmente
0 SR. ALMEIDA BARRETO- D:tda l\ hypoJlOI' esta razão: não acarreta desjleza algnma. the'e de niw confiar o Senad(• n:t minha pa·
Os oillciacs do exercito, relormados ll!lte~ laVl'a, será opportuno um renu~rimento per·
de 1890. ínstituír:tm montepio com a gra· guntando ao Ministerio da Guerra si com
duaçiio que tillh:tm.
ell'eito >e deu o facto por mim assevera<lo.
Na hypothe>c contral'ia, ist" é, si despre·
Qual o motivo po1• que os otrlciaes da ara,,; minhas ob>eJ•vaçõe,, r~jeitando o pro·
•ar
mada, em paridaclo de dJ•cumstancias, ser·iio
.i e~to, o Senado 1era como peso de consciencia
privados de igual direito~
niio haver concorl'ido para n. igualdade das
0 SR. COEWO E CA~!POS-ÜS officines do duas classes armadas, como p:·eeeitua a Con·
exercito relormurlos antes ele I SOO instituí- ~tituição, a1·t. 85.
ram montepio pela lei desse anno ~
Deixo a tribuna, con:;cio de que o Senauo
0 SR. ALMEJD,\ BA!UlETO-Sim, senhor, cslá resolvido :t conceder aos uttlciaes da ar0 SR. COELHO E CA.IPOS-N:io entendo OS mada reformados os mesmt.» Llireitos dos
omciacs uo exercito, que contribuem para o
Srs. generaes.
montepio crendo pela lei d" 1890, embora
0 SR. ALMEIDA BAJUlETO-Conbeço lllll antes del!a reformarlos.
oUicial reformado em 1885 que começou a
E' lido, apoirtdo e posto cn• cliscussão, que
contribuir· para o !ll0.'1tepio em IS!;O.
se encerr·a ::oem debate, o seguinte
0 SR, COU:LIIO N CA"IPOs-Este ponto foi
contestado pelo Sr. marechal Frota.
HEQUERIMIENTO
0 SR. ALMEIDA BARRETO-O nobre Senador
pelo Rio Gmnde do Sul não podia ter negado
Requeiro que se aclie a dii:cussiio llo pro·
que ofl1cines do exercito, rotormados muito jecto, afim do se solici(ar elo Governo que se
antes llu lei de 189U, fizoi'aiii contrtbuiçúe~ (lo sirva de in!'ormar si ns officiaes du exercito,
seu soldo parJt o lllontepio, Plll COl'J'('i'JlOU· rcfül'JJJaclos n11tes do decreto 11. (i\l5, tio 28 tle
doncin. com as putcutt•s dtt IP'ilUUtH;iio.
ngosto lle 1800, qun instituiu o montepio
Por quo ruziio, portanto, torno a pel'~un· obrtgaturiu, conconcm uu nfté• parti e!le .
tfl.r. nilo sorit licito a mesma COll8Jt nn nr·
St1l:1 dns srssúes, I I do ugosto do 1897.mada?
Almohlct 11m·,·clo,
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Constanr1o da lista da porta a existencia J. Catunila, José Bernardo,.Toaquim Sarmento,
de numero para deliberar, é annuncíada a Francisco Machado, Manoel Barato., Justo
votação do requerimento.
, Chermont, Benedicto Leite, Nogueira Para·
1
Verificando-se: não haver ma.is numero para naguá, Pires Ferreira. Ct•u.z,João Cordei~o,
deliberar, procede se á chamadtt dos Sr·s. se- Alvaro Machado, Abdon. Mlfanez, Al~e1da
nadares que compareceram á sessão (37) e Barre~o. Gonçalves Ferrel!'o., Rosa e S1lva,
deixam de responder os Srs. :Cruz, João cor- Jo~qUJm Pernambuco, B •. de ~~ndon~a .s~
deiro, Alvaro Machado, Thomaz Delfina, bi'IDilO~ RosJ. J~n101', Seve~mo V1en•a,. VJrglh?
Caiado e Pinheiro Machado. (B),
Damaz10, H.enr1que Coutmho, Dommgos V1·
_
cente, Pormuncula, Thomaz Daltlno, E. Wan·
. ~u.o havendo nu~ero para vota:. fica p~e- denkolk, Feliciano Penna.,Gonçalves Chaves,
JUdJ<;,ado o r~quet•1mento e contmua a d1s- Fernando Lobo,R•Jdrigues Alves,Paula Souza,
cussao do proJecto.
Caiado, Leopoldo de Bulhões, Joaquim de
Ninguem mais pedin1lo a palavra, encer- Souza, A. Azeredo, Generoso Ponc~.Aquilino
ra-se a. discussão, ficando a votação adiada do Amaral. Alberto Gonçalves. V1ceute Ma·
pnr lfalta de quorum.
char1o, Esteves Juniot•, Pinheiro Machado e
Julio Frota (43).
Deixam de comparecer, com causa partici·
O Sr. PreMident.e- Estando exgo'tada a mataria da orrlem do dia, vou levan· pada, os Srs.Raulino Horn, Gomes de Castro,
tar a sessão, designando para a da sessiio se· Pedro Velho, Almino All'onso, Rego Mello,
Coelho e Campos, Leandro Maciel, Eugenio
.guinto:
Amorim
e Moraes Barros; e, sem ella, os Sr·s.
Votação, em discussão unica, do parecer
e Oiticica. Ruy Barbosa,Q. Boca.yuva,
n. 78, de 1895, da. Commissiio de Finanças, Leite
.opinando que seja indeferido o requerimento Lopes Trovão, Esteves Junior e Ramiro Bar·
em que o Dr. Manoel Goulart de Souza pede cellos (15).
seja computa1lo, para sua apo>entadoria, o E' lida. posta em discussilo e sem debate
tempo decorrido entre as datas de mas no- approvada a acta da sessilo anterior.
meações para os cargos de mspector de sande
pubhca e de inspector de saude do porto, O S•·· t" Secretario dá conta do
que ora exerce, no Estado do Espirita Santo; seguinte
Votação, em discussão unica, do parecer
n. 79, de 1897, da Commi,são de Finanças.
EXPEDlENTE
opinando que seja indPferírlo o requerimento
em que Joaquim da Silva Garcez, ex-porteiro
Oito authenticas 11aeleição senatorial a que
do Pedagogium, pede seja. concedido ao Go·
veno o necessa.rio cr.. rlito corJ·espondente ao ultimamente se procedeu no Estado do Pa·
tempo deroi'I'ido rle 12 rle outubro d!l 1895 a raná.-A' Commissão de Constituição c Po·
fevereiro ultimo, época em que aquella re- deres.
partição deixou de depende!' do Mmisterio do Duas di tas da que se procedeu no Estado
Interior, para o pagamento do aluguel ~ do Pará.-A' mesma Commissão.
casa que lbe 1levia ser proporcionada;
Votação, em 3" discussiio, do projecto do O Sr. :::o Secretario declara que
·
Senado n. 60, rle 1896, que per.!litte aos não ha pareceres.
otf cines da armada, reformados antes de E' posta a votos e approvad:t a redacção
instituido o meio soldo para suas famílias, Anal do projecto 110 Senado, n. 2,de 1897, que
contr1buir para o montepio com a joia e a regula os casos em que o Pre!eito suspenderá
quota correspondente li patente em que se as leis e resoluções do Con~elho Municipal do
acharem reformadcs.
Distt•icto Federal.
Levanta-se a sessão ás 2 1/2 horas da
tarde.
ORDEM DO DIA

J
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VOTAÇÃO DE MATEIUAS ENCERRADAS
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1807

Posta a votos é approvnda, em esct•utinio
secreto, por 29 votos cont1•a O, a conclusão
Prcsidcncia do 81·. Jlfanocl Vic!ol'ino
do parecer n. 78, úo 1805. da Com missão do
Finnt:~cas, opinando que S('ju indeferido oreAo meio-dia, nbrc-sc a sessão, estando pro· querunento em que o Dr. Manoel Cloulllrt
sou tcs os Srs. Senadores: Mnnool tle Queiroz, t:lo Souzn pede se,j11 computado, p11ra 11 sua
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aposentadoria, o tempo decorrido entre a.s
datas rio suas nomeações p:tra os cargos do
inspector .rle S:mrlo Public•t c rle inspector rle
Saude do Porto, que ora exerce no Estrl.llo da
Espirita S11nto.
Posto. a. votos é approvada, em escrutínio
secreto, por 32 votos coutra5, n conclusiio
do parecer n. 79, de 1897, da commissiLo de
de ~'i~a.nçns, opinando que seja. inrlP.tllrido o
requerrmento em que Jo:tquirn da Silva
Garcez, ex-porteiro do Pedagoglum, perle
seja concedido ao Govcr•no o necessario credito correspondente ao temp:l decorritlo de I:!
de outubro de 1895 a fev"reiro ultimo, época
cm que aquella. rep11rtição deixou rle depender do Ministerio do Interior, pam pag:Lmenta do aluguel da c:tst quo lhe devia ser
proporcionnrla.
E' annunciada a. votaçii,o em 3• discussão rlo
projecto do Senado, n. 130, de !896. que permitte :tos officiaes da arm11ua, l'oformados
antes de inslituido o meio soldo para suas famílias, contribuir~m para, o montepio com a
joia e a quota correspondente tL p·,ttente cm
quc se acllarem reformados.

,,.,

O S1·. Almeida aarreto (pela
ordem) - Ap1•esentando hontem um reque-

I'. I ,.
i

'i·:

i.

w
:1

i' I
1
I

,\

,,.

rimento, em que solicitei o adhtmentJ rio
projecto que vae ser vota.do, declarai, :;oh pala Vl'a, que os otHciacs do oxe!'cit.o, r·el'ormados muito antes do decreto ele 28 ele
agosto de 1890, concorriam pam o montepio
obrigntorio, sendo, por•tanlo, de intairr.justica s:~ estendessem tues favores aos officiaes
I'aformados da armada.
Pretendia renovar• hoje o meu requerimento, que hontem nilo foi votnrlo pOl' falta
de numaro, e niio o faço neste momento,
porque obtive hontem da repar•tiçilo competente uma informação qne vem provar o
que eu dis~e hontelll dest:t tribuna.
Vou proceder ú. leitura das informações:
«Contadoria. Geral rla Guorrn, I I de a~osto
dn 1807.- Declaro, lt ped.ido do Sr. Senador
marechal ,José de Almeidu. B1trro•.o, que, rle
confot•midade com o art. 2'' do decroto n.ü95,
do 28 do agosto rle 1891),os ofllci:Lo> roformarlos
do exer•cito concorrem com um di:t de solrlo
para o montepio militar, mc>mo os que
estavnm reformados ante> rles>c dect•eto.0 director, Cm·/ os Col'l'ea da Sii~a Lagc».
Nadn. mais devo a.ccrescenta.l' ; o Senado rosolvertí como ontctuler de j ustiçtt.
O

S1•, .Jrllin

F;•ot~~ (Jdrt

ol'rlcm)

dir. que, qun.ndo hontem se discutia o :wtual
projecto, dolcnditlo pelo honmdo Sennrlal' o
Sr. Rosa Jumor, Lloclnrou o orarlor quo ac·

Icoitava. como mais verídicas

as informaçrjos
d:tdas P?r 8 .. E~ ..a.o Sono.do; p_orém que mosmo assun, rnsrst111 nrt opmrao de ser o p!'O·
jecto Sll per·fluo, desnecessar•io, li. vista da
disposiciLo do art. 85 da CllnstituiçiLo, cujo
texto ó 0 seguinte:
«Os officiaes do quadi•o e das classes o.nnex•1s do. armtvli1 terii.o as · mesmtts patentes
o v:~.ntagens que os do exercito, nos cargos
rlo ctttegoria cor•respondente» .
Estando provisto pela con;;tituiçii.o o caso
de que se trata, a.pplic~tndo-se ao exercito
essa di:;posiçii.o, ncredita o oraJor no que
ac:tba de dizer o iIlustre c~llega, de que foram infun 1lurbs as informações quo teve. lnsiste, entretanto, 0 orador no seu primeiro
morlo do pensar, sobre considerar superfiuo o
projecto nm votação e contrarlictorio o pare·
cer da illustra Com missão de Fazenda.

O Sr Rosa .:Tunior- (pela ordem)
-Tenrlo hontem o honrado Senador pelo Rio
Grande do Sul qualitlcado de supor fluo o projecto cm votação, venho da.t• uma explicação,
afilrmando o direrto que assiste aos officiaes
da a1·marlu. de lhes ser a.pplicada a disposiç:ão do mesmo projecto.
Ha uma. di1Terençl notwel. No exercito
facultou-se áquelles que estavam rerormados
concorrerem para o monte pio. O honrado Senador pelo H.ill Grande do Sul disse ser supefiua
essa medid:t, querendo fazer crer que seria.
conveniente que os interessados recorressem
ao Poder Judiciaria em favor dos seus direitos.
Discordo deste modo de pensar, porquanto
o ponto capital é o unico.
Na mnrinh<t existiu em torlos os tempos o
montepio que era ob1•igatorio, e como hon·
tem demonstrei nesta tribuna. nunco. os ol~
llcia.es de m11rinha receLeram favores ·lo Governo da monarcilirt pelos serviços prestados
t't classe a que pertenciam e pertencem, porquo.nto, relcll'mudos, percebiam elles unicamente o rnontopio, e jamais o meio soldo,
corno remuneração do seus sorviços. Esse
montepio, como tive hontem occnsião de
mostrar, nüo ot•a remuneração de serviços
prest1tdos, porém um rlireito seu, por isso
que er:t o muntepio pot• elles institiLuito,
LlesLlu a org:111izaçtlo du. m~tri~Jhu,
0 Srt. E. \VANlllcNKOLK-Resultado da COO·
tribuiçii,o dos olllciaes.
0 SR. ROSA .JU)I!OR- Dis>e mais que O Go:
vornrl 1.omou o encargo de p:tg-ar este montcpio, por'r] 110 chamou u. si os dinh~iros que
se aclmvam eu r deposito. Pot' consequeucia, a
nrmn.dn nilo tinlrfl uma su remuneração pelas
seus serviços.

l
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Para que a ijuostão llque perfeitamente
elucidada e os meus honr11dos collcgas possam votar, conscios de que praticam verrln.deim justiça, seja-me licito dizer que o razon.vel é torna1· extensivo á marinha o quo
está estabelecido para o exercito, se~-:undo a
informação que acaba de ministrar o honratlo
Senador p~la Parahyba ; isto é, permit.tir
que os officiacs graduados entrom com a
quota. ela di1fercnça do soldo das respocti vas
patentes.
Quo.nto ú. allcgação do honrado Senn.tlor
pelo Rio Grande do Sul, reln.tivamente no
que dispõe a Constituiç~.o,consinta S. Ex. que
eu diga nii.o porler 6ssa dispo .• içiio invalidar
a faculdade que assiste ao Congresso de explicar uma lei mal interpretada, sendo, portanto, desnecessario o recurso ao Poder Judiciario.
Desde que não houve verdadeira interpretação da doutrina constitucional na lei referente ao montepio, segue-se que o Congresso
póde dar a devida interpretação, e praticará
assim um acto de inteim justiça approvando
o projecto tle que nos occu pitmos.
0 SR. E. WANDENKOLK-ll:m todo caso vae
firmar aresto.
Pcsto a votos é a pprovado o projecto e,
sendo adoptttdo, vae ser remettido á Uamat•a
dos Deputados, imlo antes ú. Commissiio de
Redacção.

283

1897

dBnkolk, Feliciano Ponna, Gonçalves Cliaves,
Pel'n<tndo Lobo, Rodrigues ,\lves, Paula Souza,
Moraes B:tt·ros, Caiado, Leopo!flo de Bulhões,
.lonquim de Souza, A. Azeredo, Generoso
Poncc Alberto Gonçalves, VicentA Machado,
Esteves Junior. Gustavo Richard, Pinheiro
Machado, .1 alio lll'ota c Ramiro Barcellos (44).
Deixam de compat·ecer, com causa participaria, os Srs. Raulino Hot•n, Cruz, Pedro
Velho, Almino Alfonso, Gonçalves Ferreira,
Coelho e Campos, Leandro Maciel, Eugenio
Amorim, Porciuncula e Aquilino do Amaral,
e sem clla, os Srs. Leite e Oit.icica, Ruy Ba.rb~sa, Q. Bocayuva e Lopes Trovão (14).
11' lida, posta em discus,li.o e sem debate
app;·ovada a acta da $CSSiio anterior.
O §r. I• Secr·etar•io declara que
não ha expediente.
O Sr. 2• Seet•etario declara que
não ha pareceres.

ORDEM DO DIA
TRA 13ALIIOS DE

COm!ISSÕES

O Sr. Pre!!ilidcnte - Constando a
orelem do dia de trabalhos de Commissões,
darei a palavra aos St•s. Senadore~ que
a queiram para assumpto de expedtente.

_
O Sr. Pre~idente- Estando esgo- (Pausa).
Ning11em pedindo a p:tlavra, vou lov~ntor
tada a matel'ia da ordem do dia, vou levantar a se~são, designando para a da sessão a sessão, desig-nando para ordem do dta da
seguinte:
sessão seguinte:
2• discussão da proposit;ão da Camara dos
Trabalhos de Commissúes.
Deputa< los, n. 9, do 1807, que autoriza o Go·
Levanta-se a sessão a I hora da tarde.
verno a abrir o credito especial de li! :095$500
para pagamento dos vencimentos dos officiaes
que roverter<Lm iL efl'ectívirlade tio exercito e
armada, pela revogaçiio dos decretos de 7 e
12 de abrtl de 1892;
I" discussão do projecto elo Senndo, n. II,
75° SllSSÃ.O llM I 3 DEl AGOSTO DE 1897
de 1807, que determina que a attribuição
conf·n·ida ao Congt•esso Nacional, no § 12 do
P·,·esidancia do Sr. jl:f anoel Victm·ino
at•t. 24 du constituição, para resolver definitivamente sobre O$ tratados e convenções
Ao meio-dia, abre-se a sessão, cAtando pre- com us nações estrnngeir·as, será exercidn
sentes os Srs. Senadores: Mnnoel de Queiroz, pelo Senado e Camttra úo~ Deputados, reuni.T. Catunda, Josó Bermu•do, .Toaquim Sar- dos em assembléo. geral.
mento, Francisco Machado, Manoel Barata,
Justo Chet•mont, Benodicto Leito, Gomes de
Lovnnta-se a sessão :1 moia hora depois de
Castro, Nogueira Pat•:tnnguú., Pires FerJ•eira, meio·rlin.
.Toiio Cl)l·doiro. Alv11ro Mn.clt:ttlo, Abdon Milnncz. Almeida B~trroto, Rosa e Silv11, Joaquim Pcrnambnco, B. do Mendonça Sobt•inho,
Rego Mcllo, Ro~n .lunior. Severino Vicit•n,
Vil'gilio Damazio, Hcnt•ique Coutinho. Domingos Vicente, Thomnz Delfino, E. Wnn-

;:
I
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Manoel Victorino

I· · .
I

II

·I·
'
•

I

Queira~

c

rlos salarios cor1•espondentes aos mezes de
novembro e dezembro de 1892, tomando em
consideração a informação ministrada pelo
Governo, em Mensagem de n. 27, é de
opiniii.o que sej11. 11.pprovada pelo Senado a
rererida proposição.
Sala das Commissões, 13 rle agosto de
1897.- Feliciano Penna, !•elator.- Leopol-

Ao meio·din, abre-se a sessão, estando pl'O·
sentes os Srs. Senadores Manoel de Queiroz,
J, Cu.tunda, Jose Bernardo, Joaquim Sarmento, Raulino Hm•n, Francisco Machado, do da Bulhões. -Rosa e Silva. - Severino
Manoel Barata, .Justo Chermont, Gomes rle Vieira-Porciuncultt. -Leite e Oit~cica.
Castr•o, Nogueira Paranaguá, Pires Ferreira,
João Cordeiro, Alvaro M110har\o, Abrlon MilaN. 87-1897
nez, Almeida Barreto,Gonçal ves Ferreira,Joaquim P~rnam buco,B. de Mendonça. Sobrinho,
Rego Mello, Leite e Oiticica,Coelho e Campos,
A Com missão de Marinha e Guerra, tendo
Ros" Junior,Severino Vieira, Virgílio Dama- estudado a proposição n. 8, do corrente
zio, Henrique Coutinho. Dommgos Vice11te. anno. da Camar·a dos DP.putados, que amplia.
Porciuncula,Tiwmaz Delfina, E. Wanrlenk.,lJI:, aos ofllciaes rlas classes annexas da. Armada.
Feliciano Penna, Gonçalves Chaves,Fernanrlo a reforma voluntnriaou r.ompulsoria e regula.
Lobo, RodriguP.s Alves. Paula Souza, Moraes pa.r·a esses ell'eitos as idades e gratificações
Barros, C"iado, Leopoldo de Bulhões, Joa- addicionaes; e,
quim de Souza, A. Azeredo, Generoso Ponce,
Consirlerando que não estão iMluirlos no
Muilino do Amaral. Alberto Gonçalves, decreto n. 3:10 A de 16 de Abril de 1890, que
Vicente Machalto, Egteves Junior, G. Richard, regula a compul~or·ia para os olficiues das
Pinheiro Machado e Julio Frota (47).
classea annexas tln. Armada, nos postos
crettdos nos respectivos quadros posteriorDixam rle compm•ecer, com causa pa.rtici- mente ao referido decreto;
parla., os Sra. Benedicto Leite, Cruz, Pedro
Con~itleranrlo ~ue por esta razão de ordem
Vell!o,Almino A;ll'onso, !losa e Silva, Leandro ndministrativn. torna-se indispensttvel comMacJel e, Eugemo Amor•Jm; e, sem ell<t os ~rs, pi<Jtar· aquelle decreto partt que 08 novos
Ruy .Balbosa, Q. Bocayuva, Lopes Trovao e 1 po.-tos não constitU<llll um privilegio, por
Rar~t~o Barcellos (li),_
isso que som esta medida escapli.o á acção da
E lida, posta em discl!ssao c ~em debato compulsorin.;
approvada a acta da sessao anter1or.
Consider·nnrlo que além dos novos postos
loram taml•em aitm•adns ns classes dus res0 !iir. 1" Secretario dá conta rio psctivos quadros nas suas desig-naçOes, sendo
seguinte
ainda pr~r e:;te mo ti vo necessnrio ai terar ns
do citado decr·eto, para que nenhum<t tluvidtt
EXPEDIENTE
possa pairar no espir·ito da~uelles ~ua devem
nnmprir e fnr.eJ' executar ns leis;
Consirler·n ndo opportnno ti r mar om lei a
Requerimento em que Procópio José Lorena tln. Silva, carteiro r\e 2" classe da Ad- applrcnç1o ria eompnlsorio com postos gra·
ministração dos Cm•reios do D1stricto F<>deral, \ duarlos. par•n qnrJ não cootinu~ a subsistir n.
pode o pa.gamMnto dos vencimentos que dei- intcrpt•etação que se tem dadu em casos
xou rle perceber •lurante o tempo em que ~e tnes;
viu privado do seu empr•ego, em virtu•le da
consitleran1lo finalmente que a proposição
demissii.o que soll'reu.-A' Commi:;são de Fi- n. 8, no SAU §I", relativo li. reforma compul·
nançus.
soria do Corpo ele Saucle e Pharma9euticos,
não gur11'da cntt•e os limites das idades nos
O Sr. ~· !ilecretnrío lê e voe n postos contra-almirante, inspector de saude
imprimir,para. en Lrar na ordem dos trabalhos naval e capitão de mal' e guerra, ciL·urgião
os seguintes
de !• classe, a relação estabelecida entre este
e os dous immediatamente inferiores, isto e,
PARECERES
de cir·m•gií1o de 2" classe capitão de fragata e
cil•m•giilo de 3" classe capitão-tenente, e ai·
N. 813- 1897
tora os limites das idarles para a re-form1t vo·
A Commissão de Finanças it qual foi pro· Juntaria dos pharmacouticos de 2" classe,
sente n. proposição n. 59, do 18\<G, tia Ca- I" tenente, de 3·• classe, 2'' tenente rlo 4" classe,
mara dos ueputarlos que autoriza o Governo a guardu-nltll'illha, afi1st.ando-su do estatuidono
abrir o credito supplemeutar de 1·1: 123$100 decJ'et.o n. 336 A, do 16 de abr•il de 1890, que
ú verba-Exercícios lindos-para p11gumento apenas tmtu-Ao de ampliar o r•egular em 1'(1•
aos empregados rl11s obras do por·to do Recife ll11ção aos postos posterioi·mente crcallo~;
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E' a Commissão de Marinh:> e Guerra de parecer que a proposição n. 8 entre na or·
dem dos trabalhos e seja approvada com as alterações segumtes:
o § 1• substitua-se pelo seguinte quadro :

••

I!

1-

REFORMA COMPULSORU DO CORPO DE SAUDE E PIIARMACEUTICOS

I
,..o

LIMITES DAS
IDADES

§B

<~

d

POSTO

·;:

.so

\i

=

õ

I
gata ..•.•.•.........•...•...•.•.•.

·~'~!
:

,.'

Cirurgião de 3 classe, capitão-tenente.
Cirurgião de 4• classe, I• tenente ....••
Cirurg1ão de 5" classe, 2" ·tenente......
Chefe de pharmacia, ca.pitão de fragata.
Pharmaceutico de i" classe, capitão tenente ............ ....•.......•...•.
Pharmaceutico de 2" classe, 1• tenente.
Pharmnceutico de 3" classe, 2" tenente.
Pharmaceutico de 4" classe, guardamarinha.
1 o I

'l

d
·1
,•

'1~:
I

•

i

·o:o
"'

.Slc.>-<1o

TEMPO DE SERVIÇO

-=s""

<.,.

g<

"'z
E:: o
<""
~o

>
8
-Inspector de sauda naval, contra. al·
mirante .................... , .....•
Cirurgião de 1" classe, capitão de mar
e guerra •.. .......................
Cirurgião de 2• classe, capi,tão de fra·

•

d

t

I

I

O 1 I ... I

I

I

I

OO I

I

I

I

I

I

I

I

O

-

61

66

59

64

»

57
55
50
45
57

62
60
55
50

»
))

»

ti4

))

»

55
50
45

62
60
55

»
»

»

))

})

40

50

))

»

Por anno que exceder de 30

»
»

.

.»»

»

»
»

»
»
»
»

))

)

))

»
»
»

»
))

»
»
»

»
»
»

))

))

» 25

<!l

160$
120$

» 25

120$
120$
))
25 80$
» 25
80$
))
25 120$

» 25

25

120$
80$
80$

» 25

8 0$

))
))
))

25
25

Art. 2.• Substitua-se -A graduação para os eJreitos da reforma, por limite da idade,
considerada como si Jbsse posto eJrecttvo.

~era

Accrescente-se :
Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrario. ·
Sala das Commissões, 14 de àgosto de 1897.- E. Wandtnholk.- Pires Ferreira.Rosa Junior.
(Comparece o S1·. Presiãct~te IJHC assumê a de ~alicia e de volunta:l'ios, em serviço da
Umao, mortos em combate, defendendo a RePO esidencia.)

publica ou na manutençilo da ordem pu-

g• lido, apoiado e vae a impl'imlr, para ~lica, seriio considerados promovidos no posto

;j
\t'
''

ent.rar na ordem dos t;rabalhos, o seguinto Immediato, como commemoração gloriosa do
projecto, que se achava sobro a mesa para seus nomes e beneficio ú.s suas Jamilias.
cumpl'imento do triduo regimental.
Al't. 2.• As disposições desta lei serão
n
pplicadas
a todos que teem feito parte das
PH.O.fEC'l'O
di vorsas expedições ao sortiio da Babia.
N. 12- 1897
Art. 3." Revogam-se as disposições om
con
tml'io.
O Con grosso Nacional decreta:
Sala das sessões, 10 tle arrosto de 1897.Art. I . " Os ome ines o praças tio Exerci to
"
e lia al'rnada, dtt :,:uarcla mtcional, de cot·pos Ju/io Frota.
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Não qualinco o facto, mas acho que vivo·
mos em um regimen em que todas as respon·
sabilidades devem ser disc!'iminudas ; e para.
CR!WITO PAR,~. PAGAMENTO DOS OFFIC!AES QUE que lrem possa agir o Congresso Nacional e
JtEVE!tTERAM AO SERVIÇO EFl'ECl'IVO DO gxJ,I\· necessu.rio que infbrmaçües sobre o facto se·
CITO g DA ARMADA.
,iam trazidas ao seu conhecimento ; pois si o
Poder Executivo podia mandar pagar a esses
empregados, em !hvor dos quaes se tornou
Entra em 2" discussão. com o parecer favo· extensiva. a sentença do Supremo Tribunal
ravel ela Commi~são de Finanças, o art. I" da Federo.! em favor do Sr. marechal Almeida
proposição da Gamara dos .Deputados n. 9, de B•u·rew, pal'l1 que se pede este cr•edito ao
1807, que autoriza o Governo a abr1r o cre- Congresso '! Podia esse pagamento ser feito
dito especial de !li :095$500 para. pagamento sem haver primeiro uma resolução do Condos vencimentos dos otllciues que reverteram gr•esso, para que ó Poder Executivo a sancít elfecti v1dado 110 exerci to o da. armadn pela cionasse e tornasse lei do Paiz ?
revogação t!os decretos ele 7 e 12 de :tbril do Sr. Presidente, si ao Senado merecer• ap1892.
provação o requerimento que vou apresentar, depois que vierem as iuformnções, estuO Sa•. Vice11.te ~l!achado-Sr. darei largamente a proposição que se
Presidente, desejo fazer algumas observações discuto.
a respeito do projecto que veio <i:t Gamara Acho mesmo que o Senado níio póde absodos Deputados, e que autoriza o Governo a lutamente continunr no debate desta propo·
abrir um credito especinJ de 111:095$500 para sição sem verificar o facto, que acabo de
.
pag~tmento dos vencimentos dos oillciars que expirr.
O
requerimento
que
vou
mandar
á Mesa é
reverteram i e1fectividude do serviço do
exerci to e dà armada pelo. revogação dos concebido nos seguintes termos.
decretos de 7 e 12 de abril de 1892.
E' lido, apoiado e posto em discussão o
Não entro desde jó. no estudo do credito seguinte
pedido pelo Poder Executivo, porque pretendo
fundamentar um requerimento de informa·
RgQUJlR!MllNTO
cães ao Governo para que o Congresso bem
esclarecido possa agir om relaç,ão a este Requeir•o que se peça ao Poder Executivo
assumpto.
si alguns dos oillciacs que reO credito primitivo pedido it Cttmam elos informação
verter3.m
i
effectividade
serviço do ex- ·
Deputndos li ri na impm·tancia rle 582::iô8$'é00, ercito e da urma·la pela do
revogação dos deposteriormente, nas di versas 1\iscusôües a que cretos 1le 7 e 12 de abril de 18U2, ji recebe·
foi submettida a proposição oll'erecicla pela rum vencimentos correspondentes ao tempo
Commis:>ITo de Finanças da Cn.mav dos Depu- em que ostiverum retbrma1los, e dos qunes
tados, ficou este credito reduzirlo, em 2" dis- trata
cussão, á quantia de pouco mais ue 25:000$, tados.a proposição,n. 9,da Camara dos Depu·
e, finalmente na 3" discussão, a proposição,
que ora esti sujeita a debate no Senado, con- Em 11 de ago3to de 1897. - ViceHte Uacluiu pela abertura do creu ito de 111:095$500. chado.
Comojít disse, Sr. Presidente, não quero
de prompto entrar un. apreciaçiio da legaliO ISa·. Severino Vieira- Sr.
el:tde da abertur:t deste crorl ito, quando ape- Presidente, entrei neste momento no recinto
nas obteve sentença do Supremo Trilmmtl e por issu nilo ti vo tt honr·a, nem a satisfae;iio
Federnl o nosso illustre collega, o Sr·. Mare- de ouvir o meu illustre collega, na imchal Almeirla Barreto, e que, por isso, tem pugnação à resolução da Cumara dos Depudireito a receber a quantitt de 25 contos e tados, a qual, segundo estou informado,
pouco.
se acha em discussão na orrlem do dia.
Pelo que consta o se snbe, talvez o unico
No pcn~nmonto elo roqnerimento que n.ca·
elos reformados pelos •lecrotos revogados pelo boi do lor não lla clareza sobro si elle im,rot•ta
actual Presidente du Repulrlica, e que nind:t ou nfio o adiamento du discussão do pronão recebeu 11s sous vencimentos, G o nOStiO jecto.
illustr·e collega, membi'O ilcsta Cus:. ; to1los os
demais membros da lll'tnada e do exercito, tt 0 SIL VICENTE MACI!AilO-Razoavelmento.
O S!t. SmvmmNo VmmA- Bem, mas no
des1:eito elo so aehnr em 1li~cussilo na CrL·
mam 1los Deputados o hojo no ~cn:ulo son 1.l1xto niio lla nada que inlluzu essa con'
cst:t prop·~skãu paro. ~ abor~urn do referido e! nsií.o.
cr•crlil;o, ja. J.eem I'Cecbulo u.~ ll!lportarwm;; dos Entt·eLrwto, como a não sm• este o intui to
do !'ü<!ll(Jl'imcrüo ollo mio Liulm cnlJimeulo
suus vencimentos 110 Thezour·o Fetleml.
ORDEM DO DIA
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na discussito da resoluçito, parece· me que! o. SR. YICE~TE MACHADO-~ (JUe o credito
este será o seu eJfeito natural.
ped1do ó wfer10r ao necos>arw.
Si orequer·imeuto ni1o tivess0 esse e!feito,
o apar•te do honrado SenadO!' impo1•ta. a.
nfi.o teria. duvi1la. em rlar o meu voto; ma:; confissito do um acto menos legal praticado
com o effeito ql!e V: Ex. ~1rer. ~ne elle pelo Governo.
tenlla, parece, nuo pode ser plu.CJt:ulo pelo o SR. GoNç:ALVE3 FrmmmtA-Ni1o,senhor.
Sentv.o.
1
_
O SR. VJCENTm M.tiCHAno-0 Governo nao
O SR. ALBERTO GoNçALVIcs-0 Governo podiv. mandai' fazer pagamentos, a não ser
que responda logo.
por moia de credito aberto, ou em virtude
O SR. GoNçALVES CuAvr.;;-A quest~.o pórle ele autorização legislativa. O que se conta, o
que se Jltlla c e verdade, é que ~ Governo
ser ventilada indopendentemnto.
o Sn. VrcENl'E MACHADO- Niio apoi~do. entenile1\ mnnd~!' pagar aos offim~es da ar·
rnada. e 1.0 exeretto, qu~ foram colludos pelos
Pedi o adiamento da 1liscussiio.
r
beneliCJos d:t rovogaçao dos decretos de 7 e
O SI\. B. DE .MEND_?~ÇA SollR\NilO-.\ · .. E~: 12 ue abril de 1892, pehL verba de exercícios
nffirmou na d1scussao que os otllcwo, Ja finllos, onde encontrou larguezas p:J.ra isso.
foram pagos.
.
.
o SR. GoNçAT.vEs FERREIRA-O meu aparte
. 0 SR: _SEVERr;-:o VIErrtA~HOJt!, depOl~ ~a subordina-se á hypothese que V. Ex. figurou,
rnstJtu1çao do Trtbunal de Contas, que fhc.L- quanto ao mollo por que o pa"·amento foi
caliza todas as ordens de pagamento, afim feito
o
de verificar si ellas se achu:m ou nito d•:ntro
·
O S~t. VICENTE MACHADo-O pagamento foi
das verbas votadas, enteudo que o requerimento do nobre Seua.tlor não tem :J.bsoluta· fdto pela vei'bl1 de exercícios lindos, como
mente J'azi1o de se1•, e menos ainda si ella consta, e, pot•tanto. não tem razão de ser· a
import~tncia. do C!'l'dito que se vae abrir, por·
importar no adiamento do projecto.
q, e o Governo precisa de quantia muito meO Sn. GoNç.UVES CuAvEs-Apoiado.
nor. ou entiío tez o pagamento por outra.
O SR. SEVERINO VmmA-0 requerimento veru11, e ag-ora pede cr·edito para legalizar a
nada te1n onm o pl'ojrcto qne se cliscute.
despeza.
Si o fiLCto, que me consta ter sido allegado
Om, ó isto rogul:J.!' ~
pelo nobre Senador tiver sido realmente pra·
oSa. GOMES DE CAsTRo-Si assim fosse, com
ticado pelo Governo, istl! e, si o Gol'erno este credito não pórle legalizar a despeza.
pan·ou vencimentos, que niío estavam contrmplados e consignados nas leis orçamenta·
O Srt. VJOENTE MACHADO-Não podiam fazer
rias em vigor; esse facto, independente da e~se pagamento a não ser em virtude do cre·
approvação do projecto, acarretuiL para o dr to aller•to.
Governo que o ti ver commettido a responsaO Sr. GOMEs DE CASTRo-Nesta hypothoso,
bi!idade que lhe decorrem das disposições le-. o cretlito não tem inconveniente, nüo pode1•á
gaes, mas nada tem absolutamente com o ser applicatlo a:flespezas já feitas.
projecto em tliscl!ssão. .
o S1t. VlCENTE l\IACIJADO - Respondo ao
Não tend? ouv1do o d1scurs~ tio .n~bre .se- aparte com rLs ·palavras de V. Ex. proferidas
n.a~m·, llm1~0-me a estas consltlera~oes~JUS· aqui, por occasiiio de se tratar de um c1•edito,
trfican~o ass1m o meu voto contra o mesmo s. Ex. pediu informações, pttra conhecer
si devia dai' a importancin pedida pelo Gorequer1meuto.
verno; e, re>pondendo a nm apa.rte, disse I] uo
O ~r. Viecn1:o 1\Jl~achado - não
so podia dar cJ•edito superior ao necesSr. Presidente, evidentemente o intuito ti~ SiLI'io,
e accrescentou que nesto, como em
mou requerimento e atliar a discussiio t1te qualquer
outl'O !'ogimen, si o Governo tem o
~ue cheguem as iuformaçües do _Goveroo.•
direito
de
tlsc~tlizar o motlà da distribuiçlio
porque entendo que o Congresso nao potlora dos tlinhciros
ni1o e licito dar ao Ex·
votm• uma vorba superior, qu~tntlo .iú teem eculivo si não publicas
aquillo
~uo ello restrictamento
sido pagas diversas qnantiM, importnncin. 1lo ]Jodc diante do intormnçõcs quo ministJ•a uo
voncimontos que deviam ter corritlu por osto Congl'Os~o. o 1lo tlemonstra~·ão exacttL da decredito.
spnztt,
O St\. GoNçALVES FEI\REIRA diL um11 aparte.
0 Sr:. Go~ms DE CASTilO- A hypotheso é
0 Sil. VICENTI!l MACIIADO-Poi~. si O GOVO!'· inteiramente diVIJ!'StL, e essas p:tlavms qno
110 pagou es~cs venci•11ontos llCio credito es· cnt.iín p!•o(bri uatla ap1·oveitam ao c11so tio quo
JlCCinl, a quo so presume ...
se tratJL.
0 Stt. GoN~'ALVIlB Fn:JummA-PILrn.lcg:tliZILI'
0 Srt. VICE:'\1'&: J\L\CIIADO-!Touvo Ulll ]lOu tlm·peza.
tUdo do cretlitu leito poJo Poder· Exocutivu,
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da. qua.ntia. de 500:000$, e no correr da dis· Si o Sena.do approval' este requerimenio,
cussão, segundo o historico da questão, essa desde já declaro que fa.I•ei constar isto em
quantia foi reduzida, sendo a verb:1 fornecida virt.ude de um addenda ao mesmo requeri·
25:000$ e tanto, que era o que competia ao mento, isto é, que elle tem o elfeito de sus·
pender a discussão; si o Senado r~jeital·o, ou
Sr. marechal Almeida Barreto.
acceital-o
com a declaração de que não sus0 SR. ALMEIDA BARRETO -Até agora não
pende a discussão, terei de apresenta!' uma.
recebi cousa alguma.
emenda mandando que seja unicamente con0 SR. VICENTE MACHADO-Eis ahi, O hon- signada nesta parte a verba necessaria para
rado Senador que é o unico talvez, dos co· o pagamento daquelle quo obteve sentença
lhidos pelos beneficios da. revogação desses do Supremo Tribunal Federal, porque este,
decretos, declara que ainda não 1·ecebeu cousa sei. tem o seu direito liquido, firmado por
alguma..
senteçajwliciaria e não ainda pago. (Ha di·
0 SR, E. WANDENKOLK-E nem eu, desde 1Jersas apartes.)
Não entro na questão de ser liquido ou
1892.
não o direito dos que foram reintegrados ; o
0 Sa. VICENTE MACCIADO- V. Ex. nem que serve de ponto ás minhas observações é
procurou liquidar.
o facto de já terem recebido vencimentos.
0 Sa. E. WANDENKOLK-E nem liquidei
0 SR. GONÇALVES FERREIRA dá um ap~rte.
até hoje.
0 SI~. VICENTE MACHADO-O Governo SÓ
0 SR. VICENTE MACHADO-OS que procura- póde revogar actos seus, mas não aquellcs em
ram liquidar receberam. Como é que rece- que entrou a intervenção do Congresso, e
beram esses vencimentos 1
V. Ex. deve saber que osactos de 12 de abril
Pergunto, a verba de lll :000$ é para pa· são actos approvudos pelo Congresso em vir·
gamento de todos 1 Porque ha 1le o Senado tu de da approvação do estado de sitio.
votal' m•edito dessa importancia, qua.ndo o Ao Poder Executivo competia o direito de
pagamento elfectivo de que deve o Governo revogar o seu acto; mas, uma. vez que houve
é de quantia muito inferio1• 1 Para que vo- inteJ•venção do Congresso, o.quelle poder pretarmos li! :000$ quando serão ba.sta.ntes tal· cisava ele uma justificação, para esse acto.
( Traeam·se diversos apartes.)
vez 40:000$ ou 50:000$0001
Eu já não. entro na questiio de saber si
Toma.ndo em consideração o aparte do aproveitarnm
dos benetlcios de uma decisão
illustre SenadO!' pelo Maranhão, que o ex· judiciaria aquelles
que não quizeram pleitear
cesso deste credito não será despertliçado, e regularmente. v. Ex.
sabe que as questões
que o Governo delle não se ap1•oveitará para .JUdiciarias sobre constitucionalidade
são degastar em qualquer outro mistei'; devemos cididas em especie e aproveitam á pessoa.
que
estabelecer o principio moralizador, principio
teou perante a. justiça.
adoptado em ambas as Casas do Congresso, piei
si o honrado Senador por Pernambuco
qua.l o de só mente se votar credito de quan- meE,pu1er
provar que esta não é a lettJ•a da
tias do que restrictamente precise o Poder constituição,
eu darei a mão ó. palmatoria.
Executivo.
Agora, em relação a este facto, entt•o em
Não creio que o Governo viesse pedir o duvida,
o Presidente da Republica recredito da quantia integral de 111:000$ para vogou opoi•que
acto de 7 de abril com autoritlade
legalizar despeza.s ,já feitas. Quanto a isto sua..
protesta a organização do Tribunal de Con·
atraz; mas, com relação ao acto de
tllos, e os precedentes do modo por que se fa· 12Voltava
de
abril,
houve grande violação e desre~
zem estes pagamentos no '!'besouro Naciona.l. peito aos actos
do Congresso, porque foram
O Governo não póde mandar lil.zet• p:1g-a· actos em que eutrou
o Congresio,
mentos siniio em virtude de disposição orça0
SR.
AQUILINO
DO
AMARAL-Nem O Gonmentaria, ou de credito aberto. Não houve
nem um credito aberto. Por onde, portanto, gresso podia a.ppl'ovar ucLos inconstitucio·
se tez esto pa,~nmento? Estou informado do naes.
0 SR. VICEN1'E MAC!IADO-Maa appl'OVOU.
que o foi peli1 verba tle exercícios findos.
Ora, votar-se credito de qmmtia superior i1 O 811. E. WANDELIWLK-Approvou por•
que falt:1 pt~ra esses pagamentos é uma su- conveniencias politico.s de occasiüo.
pertlu idade, que vae talvez estabelecer um
precedente perig-oso, como considerou o hon· 0 Srt. VICENTE MACHADo-V. Ex. não póde
dizer que um neto do Congresso fos~e appromdo Senador pelo Maranhão •
O mou requerimento, portanto, e ilo to1la a VIldo por convoniencias pollticas do occanocos>iilatle, e devia ser da1lo a Llebate du· sião.
I'u.nte a tliscuss~o. e suspentlol·n até que che· Ü Sll. E. WANDENKOL[(-Está cllll'O, IISRim
foi; puramente politico.
gasscm as inrormaçües elo Governo.
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0 SR. VICENTm MACIIADO-Approvados OS
acto5 do Exe0utivo, eu pergunto te V. Ex.,
quem é o juiz dost~ inconstitucionalidade com
reluçilo ao S!'. Almeida Barreto?
0 Sa. AQUILINO DO AM,Ut.'..L- V. Ex. ostá
enganado; o Congresso só approvou os actos
do Governo dm·ante o estado de sitio.
0 SR. VICENTE MACI!ADO- Não estou tliS·
cutindo sobre es,;cs actos ; puz completamente
de parte os actos de 7 tle abril. J~stes podiam ser revogudos pelo Poder Executivo.
Em relação aos actos tle 12 do abril, actDs
que foram commettidos durante o eslltrlo do
sitio, ao Poder Executivo não ct~bia u. ~om
peteneia de revogai-os, sem intervenção do
Congresso.
Sr. Presidente, estou me afastt~ndo da materia e alongando esta discussão elo requerimento cem Jactos flUe cabem ma.is propriamente á discussão da proposição da, Camara
dos Deputados.
Declaro, que o etfeito do .requerimento ~ue
apresentei é suspender a discussão. Si o Senado acceitar o meu requerimento, me re·
servarei para depois que vierem as inlbrmações <lo Executivo adduzir as considerações que julgar neces,ar•ias; si não acceittcr apresentarei uma emenda.
0 Sn.. E. WANDENIWLK- Isso já foi
muito debatido na Camara dos Deputados, e
aqui e>tú o Govcruo justillc~tndo verba por
verba.
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O §l•, GonneoJ de (_::;;.n~tJ!•o-Sr.
Presidente, p~di 11 pa!t1vra par~ expor ao
Seuurlo o facto a que acttiJOU de alludir o
nobre Senador· polo Paranú.
S. Ex. quiz fazer calar· na opinião desta
corporuçfio um f,tcto contmproducento. Naquella occasião tmta va-se da conce,siio do
um cre<l ito, do alta som ma, ao Min isterio
<la Viaçfio e Obras Publicas. Este crodil;o
veiu sem demonstração e eu o pedi uo Governo, porque or·a irregular• vir• um pedido
do credito ~om demonstrat;ii:o. Veiu a do·
monstr•11çiio, o tt verdade lbi que o Governo
precisava muito menos do que pediu;:~ differença era extraordinm·ia .
O Mmist<·rio da, Yiat;üo e obms Puulieas,
noss;~ occasiiin, tli~in q nu '('~clnwlllu tinlw.
lmvido oxccsso no pedido. Uppuz-mo t'L approva~ão do "rmlito c tomei a !il.tordade do
mostrar ao Senado, flUO não em regular
clar-so credito JXII'll despesas ,ii~ realizadas.
Jlui eombatido,cxactanwnt(1, pelo nobre Son:tdor pelo P11rnná, o S. Ex. fui tiL o ltll iz !1:<
su11 demonstruçiio que o So!lado approvou
o crctlito.
V. Ex. 1\>i tiio f,•liz, como utuitas vezes o
tom Kido, quo, mesmo curn n tlcclaraç·ilu tlo
~l'IUido
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Governo de que o pedido era excessivo, foi
o credito approvado.
Então, V. Ex. não entendia que o of·
fendiam-se os principias carrlea·cs o que havia
perigo de mttis tarde invocar-se o precedente.
Sr. Presidente, não costumo negar o meu
voto a requ.,rimento de, informaç:ües. Acho
quo qunlquer Senador tem o direito de pedir
inlbrmnções. Votarei pelo requerimento, si
V. EL nlin fizer que;tiio da appr·ovação do
credito, e :t raziio e IJOrque não quero p!'ejudicar aquelles olllciaes que estão sem receber
seus soldos por fulta de creditv.
A approvaçiio tlo requerimento nada tem
com o credito, porque as informações podem
vir depois.
Si o honrado Senndor quizer dar-se ao
trabalho de rever os prtpeis, verá que o Governo pede est" quantia, como drJierença
que falta para pagar as despesas feitas.
0 SR. CoELHO E CAMPOS-Pediu muito
mttis.
0 SR. GOMES DE C.A.Sl'RO-A quantia devida
era mo.ior e elle pede apenas 111:000$000.
0 SR. PIRES FERREIRA-Como estú. explicado no parecel' apresentado nn Camara dos
Deputados; o Governo precisava de maior
quantia pal'tt pagar etapas e outras despesas.
0 :;r:, VICENTE MACilADO-Isto está na de·
mon,tra~:tiu quc1 acompanha a proposição.
.Til.

~abia.

0 Sn.. GoMES D!il CASTRO-DOU de barato
que tenh:t bn.vJdo :tl~'Um:t irregularirlade nos
pa,:.:amento~.

O facto se vc; r iflcarit depois; a concessão
do credito pelo Senado nada tem com isso,
porqrie niio se lla do pagal' dUtcS vezes a

qul'tn jit tiver sido ptlgo.
0 SR. VICENTE MACU,\DO-Disto não du·
vi<lo; laço justiça "o Governo.
O Srt. Gom;s DI~ CAS'l'Ro-Hoje as despesas
soffrern um:t lisuttliz:t,,.lo mui to mais severa,
por pm·to de um outr·o tribunal do Tiresomo, quiJ tem ~~ seu c:trgo o exame dessas
ma terias.
O i!lustro Sm1ador po;lo, por·tanto. ficar
tmnquillr·; mui li! mtlis <lo qno fiquei, quando
Jh'<i i :w ::ieu:Ldo que Hiio rlils:JC ~o Governo
umis du quu · dle pt·~cisavu; e, com o voto
de S. Ex., t• Senado <leu-lbe.
Ctmsúguintemente, tudo quanto o nobro
Senador dissor potle aproveitar-lhe, mouos
o que eu <lisso, ntL occusiiio a que S. Ex. refcrnr-so.
0 t.ilr.

V•{~Cant.ü ~~:H:»h::U~(~

Hnw e-.plica('<1o)-Sr. Prc~trlonto,

(para

esttLntlo a
:lj'
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proposição em 2" discmsão, e tendo ~u apre·
sentado o meu requerimento, quero ser tiT.o
gentil com o illustre Senarlor poJo Maranhão
quanto S. Ex. o foi parr1 com migo,
Ponho de parte inteiramente a questão rlo
adiamento ria discussão ; quero mesmo c1•er
que o Governo, durante o período da segunda
para a terceira discussão, so n.pressara em
mandar as int'orm:t~•õcs n. que me referi,
mesrno }Jorque, devo rlcclarnl-o, penso que
isto diz respeito ao rlecôro governamental.
Em todo caso continuando a discussii.o.
proporei uma. emenda, rle accôrrlo com
aqui !lo que penso em rolaçilo i1 conces~liu do
credito pedido pelo Poder Executivo.
Que1•o deixar bem claro que as informaçõe:;
que r:;ossam vir não irão preterir a rliscussiio. Elias, entretanto, rep1•esentam um escla,·ecimento impodantissimo pam o Senado,
em um assumpto muito serio da ndministra·
çli.o, no qual tem de inte>"Vil' o congresso Na·
cional, concedendo credito ao Poder Executivo,
E' a explicação que tinha a dar.
O SI•. Prc,...idente-0 requerimento
do l!onrarlo Senador, como estil, não importa
o adiamento da dbcussiio. 05 requerimentos são votados nos termos cm que se acham
redigidos, e não de uccôrdo com as inten~·ilcs
rle quem o apresenta. O de S. Ex. estaredigido no sentido de um ped1do de informações e isto não prejudica a rliscussiio, que
proseguirá até a votaçiio.

I·
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O SI•, Ph·es Feu•n•eiir>a (pela m·dem )-Sr. Presidente, o meu iIlustre amigo,
Senador pelo Parami, fallo u em 111:000$, ao
mesmo tempo mostrando que 11as di1I'erentes
phases po1· que passou o credito nt:. Camara
dos Deputados, a quantia tL p1•in~ipio podida
pelo Governo, que era de 582:000$, passou
pa1•a III :000$, isto foi porque o pedido do
Governo compunha-se de elementos para
quatro pagamentos ...
O Sa. Vrcl~NTE MACHADO - Isto está escripto em um Jos proprios pa,receres.
0 SR. PIRES FEUREJJ\A - Então V. Ex.
nlio tem mais duvirl:1 a este respeito, para
desojar saber como os GS:!:llOO$ se reduúram a III :000.$000 ?
O Srt, VrcllNTll MACJIADo-Sei como redu·
ziu-se, porque acompanhei u. questlio na Ca·
ma1•a dos Deputados, lendo os divel'sos pareceres.
O Sn. PmES F~11mE1llA- Entiio qual ó a
1luvld:t de V. Ex.'!
O Slt, Vw~o:N·r~ MACIL\Do-Tcnho de fnzor
novo discurso? Não sei si o Rog.imento m'o
pet•mitto,

0 Sit. PIIUlS FERREIRA- Si o nobre Senador ainda tive;;so duvida, provaria que
os 582:000$ eram nccessnrios nilo só para
pagamento aos ofHciaes que foram retirados
tlad!cctivirlade <lo serviço no tempo do Mareclwl Floriano PeixotJ, como ptlm outras
dcspozas, por exemplo. com hospitaes, vencimentos de ::tll'eres graduados, etc. A ca.
mnra reconlwcéu que esta 'egunda parte ertt
desw·cessaria, porque no pro,iecto 11elo qual
lorurn contiJ•mado~ esses alferes, licou o Po:
der Execut,ivo COIII direJtl> de abrir o credito.
precbo para despezas ...
o SR. V!CENTI~ MACHADO- Isto esta
p:L!'ecer da Conunissão r1a Camara dos Deputados. Si V. Ex. não o tem, eu o mundo
pal'l1 V. Ex. o ler.
O SR. Pnms FllrtREIHA-Eu o levarei po.ra
caiJa, e re,ponderei a V. Ex. depois de o ler.
Mas desde que V. Ex. nenhuma rluvida
mais tem, não c:ueço dar a explica~iio que
pretendia d:1r.

no

O §r. Ahneida ]!J:aB·reto (pela
m·dem)-Sr. Presidente, achando-me inclui do

ns, pJ•oposição du Camara dos Deputados, que
concede um credito para po.go.mento a otnciac; reformados a 7 e 12 de u.bril de 1892. peço
permissão, na fórma do regimento, para retir·ar-mo e nii:o tomal' parte na votação deste
requerimento.
O Sr. Severino Viekra

ordem )-Sr. Presirlente, peço

(pela

licen~•a

para
l'azcr a V. Ex. um:>. consulta a respeito do
destino desto requerimento, ou do modo 1101'
9ue a Mes:1 vae executar a votação do proJecto, no caso de s~r approY<tdo o requeri·
menta.
Segundo o pensamento do nobro Senador
pelo Paraná, :S. Ex. não deu no requerimento
o e!Ieito de suspeurler a discussiio do projecto;
e, perguuto a v. Ex., si o Sen:Hlo :1pprovar
o requerimento, continua a discu.são 1
O SlL PnESIDEN~'E-Por cer·to; ó som prejuízo da discussão.
0 SR, SZVEUINO V!E!!\ A- Não està isto
exumtlo no J'oquorimento,
V«zt~s-Não cm p1•eciso.
O Sit. SEVEUINO VmmA-Queria sómonte
assignnlur que, pnrocentlo haver a intel'posição da discm~<lo •· app:·ovaçiio do um
rcq um•ipwnt.o,. e~ta circum~tancin. importava a mtronussao de um:1 m:,teriu cstruni.Ja.
O SR. Pm:smENTt~-Os JlOllidos U(l iuforma~·ücs Jlüll,·m ser l'cito~ nu COJ'l'Cr ri:• dis·
cus>ilo, ~e111 prt·.iuizo rlella; e dcsue quo os
requerimentos rospecti vos uriu iu vo! I'Oill :1
questão do udiamuuto, preSllppue-sll quo a
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informação e pedido sem preJUlZO da disCUSSãO. Neste sentido é que se vac votar.
Ninguom mais pedindo a palavm, encerrase 11 dhcussiio.
Posto á votos, é approvado o requerimento
do Sr. Vicente Machado.
Prosegue a 2' discussiio uo art. Io da proposição.
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tido de mos'trar quo taes actos foram legalizo.dos, não podendo por isso set• mais annul·
lados pelo mesmo Executivo; e epor isso que
o1fercce :t emenda, consignando verba apenas
para pagamento do marechal Almeida Barreto, que teve sentença em seu favor do tri·
buual judiciaria.
E' lida, apoiada e posta. conjuncta.mente
em discu~süo a seguinte

O Sr. VicenH.l D!ach~<!llo, do ac.
E~lENDA
cordo com a sua declur;lç11o, apresenta Í1 M~sa
uma emenda, reduzindo o cf'erlíto pedido a
;, o art. Io. Onde se diz: 111 :095$500, diga·
25:000$ para pagamento rlos veocimeutos ao
marechal Almeirla Bar·reto, un ico dos rctor. se : 25 : 326$000 .
mados que obteve do supremo Tribunal Fo·
Sul:; das sessü'es, 14 de agosto da 1897.derul sentença em ~eu favor.
Vicente iii achado.
Aproveitando a rliscus;;fio, responde ás palavras do Sr. Pires Ferreira, analysando O Sr. Severino Vieira diz que,
os diversas discmsües do projecto Or<L em trntanrlo-se de materia tão largamente debadebate e lê os diversos parecere.~ da Commis- tida na outra Camara e que por sua precesilo de Finanças da Camam a respeito.
rlencia triumphou a.lli, não era de esperar
Continua a cxamin:tr :1s motlill.cnções por a opposiçiio vehemente que acaba de ser feita
que passou na Cnmnr11 dos uc 1•utudos 0 pe- pelo nobre Senador do Paraná.
di do de credito que ltl7. o Poder Executivo, e As considerações de S. Ex., que mostram
mostra como foi reduzido esse credito a vista o receio de ser votada maior auantia do que a
de informaçúes que pl·üstou o Governo, soli- neces;uria par:t pagamento dos otnciaes de
citatla.s pela camum, em virtude do roque- que trata o projecto, não procedem, porque a
rimento de um de seus membros ; o passa intérv.:nc;11o do TribunalJie Contas impediria
depois a iundamentat· a emouda rJUe apre- qua.lquer pagamento infundado.
sentou.
Süo tambem improcedentes os argumentos
Refere·se a uma emenda apresentada na que apresentou o nobre Senador do Paraná
Camara dos Deputa1ios pelo Dr. Martins como justiticativos da sua emenda. S. Ex.
Costa, representante do Rio Grande do Sul, b:~seou a sua argumentação em duas premisrecusando credito par·n pn.i(amonto aos refor.. sas, um<L verdadeira e outra falsa. E' verda·
ma dos pelo decreto du 12 de abril, por filltar rleil·a a que se retere as decisões dos tribunaes,
competencia ao Poder Executivo para an· as quaes nüo podem ter execução siniio sobre
nul!at• esse decreto, que tbi approvado pelo a especie julgarlo.; mas, quanto á ouu•a,entende
Corpo Legislativo.
o orador que nada inhibe que uma lei incon·
Sustent:t 1lepois que a seutenç:J. do Supremo stitucional possa ser revogada pelo poder que
Tt•ibunal Federal cm favor do marechal AI- a deci•etou; .e assim e tambem com os actos do
meida Barreto não po·lia aproveitar aos que Poder Executivo, que este póde revogar,
não foram coruprehondirlos nella, e em favot• sempre que reconhecer que errou, pra.tidos quaes tornou o GoveJ•no extensivos os canelo-os.
ciTeitos de5ta. sentença.
O orador combate a distincçilo capciosa
O orador• discute as attribuições do Poder entre os decretos de 7 e 12 de abril. Si o Con·
Judiciario,quando conhece dos actos políticos gt•esso n.pprovou o segundo, praticou um acto
do Poder Executivo, e nessa.s attl'ibuições inconstitucional e, pot•tanto, um acto nullo,
não reconhece a de revogar leis, nem a de que nada pócle produzir.
annullar decret<:s.
O :J.rt. 80 tia Constituiçii,o limita as attriCombate o acto que tornou extensivo o buiçõcs do Po1ler Executivo no estado de sitio
cfi'eito rla sentença aquellos que não ploiteo.· e os act.os praticados fóro. dessalimitaçiio niio
ram o seu direito pet·ante os tribuniles judi· podem subsistir por violentos e nullos.
ciarios,. Uf!JJ~nrando _os seus o.rgumcnt,os com l Devo ser cumprida acima do tudo u Con·
a. Constttmçao e luts tios !Estados U~Id~s .da stituiçiio.
'
'
AmOI'ICI1 do Norte, O!lll!l VIgoram vrmc!pl08
.
.
.
dos quaes não ó licito divorgir, u. vista du. Nwguom !:~~:.tiS pedindo a palavra, encerra·
nossa Constituiniio.
se a (IJscussito.
.
Discute a approvaçüo decretatla pelo Con· Soguc·se cm discussüo, quo so encerra sem
grcsso aos actos do Poder Executivo, no son· de!Jato, o art. 2".
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pdo i!lustre Semdor por !\!i nas niio pa·
'''-'''''"'procedentes ao oradOl', ,i1t pelo que
i·:' :cppl'ovarln o a.1•t. 1", salvo a emenda uol ;L<::tlm. r!e rlizn!' a Mm;n. t.âo luminosamente, .J·á.
Sr. Yieentc Maclmdo.
porque se trn.l;~t de regular umn. attribuiçiio
E' rc,icil.:ula n. emenda.
ou um:t funcc;íi.o elo Congr·csRo Nacional, quo
11fiu póde SO!' consir1emda attilmiçii.o ou funcE' n.ppro';~~tlo o ~:.rt. 2°.
ç:l:o intoma das duas Camams, por isso que
T~' r, proposição adoptada para p8.ssar para
a1l'· ct:>. rfhtç:õrs de><sas Cas~·.s do Congresso
~ ;;·~ diSL:Uf:Si"tO.
cilm n Pertle:· Executivo.
Si ns;;im e, pensa o om.dor. a materia nfio
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO nr.s TRA~'AllOS 1~ COO!VEN· c:.c:VO SP!' i.l':J.t.ada COmO simples modificuçiio dÓ
ÇÜES CoM AS NAÇÕES ES1'RANGEII\AS
Regimento Commum do Congresso.
o S1~. GoNçALVES CnAvEs diz que não
Entm cm I" discusiiin o projecto do Senaclo, tc~m outro elfeito si não es:;e.
n. ll de ISDi, que determina que n. attrtbui· . 0 SR. SEVERINO V!!liRA, continuando, en<;ão conferida ao crm:;1·essn Nacional, no § 12 tende não proceder a doutrina que o nobre
do ~rt. 24 da ConstituiçJ.o, para resolver de· Scnarlol' parece querer sustentar : que uma
finit.ivamente sobre o:> tratados e convenç,ões disposição do Regimento Commum do Concom as nações estrang,·iras sortL exercido pelo gres:;o só pode ser modificada por outra dis·
Seu ado o Gamara elos Deputallos, reunidos em pusição regimental.
assomiJléa geral.
Si se attendet• :1 organisação do regímen
tü ,_~.-;r. Gc.•n,a]ve"' CbaYes tem republicano,reconhecer-se ha que mais auto<lu vidas sobro a constitucionalidade e conveni· rilla·1e que uma lei federal tem tt Constítuicia do projecto ; mas uãu vem tratar disso. r,:iio e que uma lei federal tem mai~ autori·
A sua questü.o e regimental ; o projecto al· dado tlo que um~• lei estadual.
tora o lteg·imento Commum do Cong1·e~so ; e Ora, uma lei federal niio pódc deixar de
as retormas rcgimentaes <levem ser !citas por possnir maior valor do que uma disposição
meío do indic~c;ües, que são remettidas á rlo Regimento du qualquer das Gamaras.
Mcs:t 1mra dar parecer.
0 SR.. GONÇALVES CHAVES- Mesmo de ac·
Apresenta estas duvidn.s, pel1indo á Mesa cordo com a Constituiçã.o,o projecto niio póde
ser· acceito. E' outra questão.
que as elucide.
0 SR. SEVERINO VIEIRA-O processo da VO·
<[]) !iiin•.JP>re!•ideute-A proposição que tuQão de uma lei é sem duvida muito mais
so ach;L sujeita á primeira discussão não en- solcmne do que o de uma disposição regi·
volve someute uma moliilicaçü.o no Regimento mental.
Commum do Congt·csso Nacional ; define o Nestas condições, cntonde o orador não
oxerciciÔ de uma Juncr;ii.o.
sor·em acceitaveis as observações do nobre
0 SR. Go~ms DE CASTRO-Apoiado. A re· Sen11dor e acha que o projecto deve ser approforma regimental tur·se-ha üe fazer, si o pro· vat.lo, até como medida ele alta conveníencia
para regm• essa funcç~'io importantissima do
ject.o for convertido em lei.
Congresso
Nacional.
0 SR. PRESIDI~N'l'E--A reforma, a modi·
ficação regimc:nt:tl set·it corollario, oerá Nínguem rnai~ pouindo a· ]lttlnvru., encerra·um:~ consequeuci:t eh lei r)ue for votada. se a díscussiio.
QApoiados.)
Annunciaua a votn.çiio o verificanuo-so uilo
Não se tmt.n. de modificações I'Cgimcnb.es, haver mais numero p:Lt'a votar, procedo-se :í.
poP meio de indic;\c;ües quo possam ser su- cliam:ul:t üo,; S1·s. Sen;tdorcs que comparcjnit:ts :1 Commi:,,;:"io de l'olicia das uuas eer:un u. ses,iio (4i) o doixam de rcsrJomlor os
C:1sas.
S1·s . .Tosei Bornurdo, R:mlino Horn, Almeid:t
o Con::;res~o. ]IClO pt•oj•·cl.o, ~c TH'Otmnciará n:u•rrcto, [cm·nanrlo Lobo () Gu,trtVO lüchard,
..
•
,.. , , ,, ,. • • " ,.. . , •
r:no commlmi<m.I'ilm n 7flvsn os mol.ivos por
.. o1110 o c,o; cwu e ~tm.t •• tt.r 1JUiç.to, ~ 110 1110 <JU0. ~o rci.ira,va.m, o Pires FerreiJ·n., Alrdon
'"'l;t'
·.'.itlornr"r,,
·
L01·1 ,e 1J o·t·
· II· enrHJUCCoutmho,
·
·
v•• ' l!Cill CouSI.Jttl!l':rO.
•
I ICIC:ll.,
O Sr. Go:'>lç,\r,n:s Cli.\YE;>-- O Regimcntolll~>min;:os Vk.unto, R. Wandcnkolk, Paula
~~,:cmla. <JUll fiU!Liqw::·_ rd~mna sej;t l'uita. por Sunza, l>!omcs Buri'O><, C;ci:ulo, A. AZel'ndo,
lil< :o do urr1tL mrüc:\(::w.
Mlrerl.o c:onc;a.lv··~:, Eslcv(·s .Junior o Pinheiro
;\i:H:liu.c!Ll, (j Ull Jl<tO Ü1.01'1.1lll CO!l1li1Uilicnc·.Jo
-~:; ~.:.j:, ... ~-·-~1!~,-~-n-i:n:~;n 1 :!:,r~ll~Üu"a pede li· nl:_{tuna (18}.
"
cL'H•;«. i"u·a tlt:dat'at· <1<1<1 a:: eonsidci'a:;<ll':: fd-,
i.'ir::t ~ti.liatla ~ vota~'ÜO elo projecto.
,

''1.

''··

'

,.
"1·,

":

,•·,

I

'1

j
J

,(

I

j

i

I
i

SESSÃO EM ) Ü Dll AGOSTO DE

1897

I

I,

293

!~

------------··----·---~-----

O Sr. lPI·~"'üd!o~tn.c- E,ta111lo cxgotud~~ :1 materia da nr,lern do dia, vou
Iev:~ntn.r a sessilo, dosigni1rulo pn1':1 a d11
seguinte:
Votação cm I" discussft.o do projecto do Senado, n. 11, de 1897, qu•· determina que a
attribuição conferida ao Congresso Nacional,
no§ 12 ilo n.rt.. :?A 1li11'omtituição, pa.m resolver detlnitivn.mente sobro os tratado' e
convenções com as nnÇúe,; ostrangeiJ·as surii.
oxeJ•cido pelo Senado e Gamam do~ Deputados,
l'eunidos cm assembléa geral.
3" discussão do projecto do Senado, n. 20,
do 1896, quo 1lispõe sobre a mccessii.o natural
paterna, revognn1lo a lei n. 463, !lo 2 de
setembro de 1~47 o rest[llll'amlo a Ord. do
L. •1". T., az, menos quanto à distincçii.o
entre nobres e plebeus.

<fD §[•, Jl"
seguinte

§i~c~·c.iarno

dá contrt do

i

i

I

EXPEDIENTE

i~

omeios:

I

Dous rlo 1" secl'Ctario d11 Camn.ra dos· Deputados, rle !4 do corrente mez, rumettendo as
seguintes
PROPOSIÇÕES

N. 15- !897

O Congresso Nacional resolve:
At·t. J.• E' o Governo autorizado a nomear
uma commissii·J de membros dn. Dirocto~·ia
rlc Saude Publica po.ra verificar a elliLevnn ta-se a sossito às 2 I/2 horas dr1 Geral
cacirt
do
scnan antivarioloso descoberto :pelo
tnrdo.
Dr. Fclippe Per e i t':J. Caldas.
A1·t. :2." Verificada esta pela com missão,
flcn. o Governo autoriz[!.do a entregar ao
Dr. Felippo Pereira Cuidas um :premio no
valo1• do 50:000$000.
Ar•t. 3." Revogam-se as dis:posiçúes em
contr11rio.
77" SESSÃO EM 113 DE AGOSTO DE 1H97
Gamam. dos Dcpubàos, em 14 de agosto do
1807.-,!?·thttr
Cc.<m· !iio.<, Presidonte.-Julio
P1·csidencia do Sr. Munoel 1'ictor!110
de iilclto Filho,]" Sccrot:uiu.-Cw·los 1lvgusto
Valei!te Noracs, 2" Secrotario.-A' Commis;;U.o
Ao meio llia, abre-se a sessão, esl:tlll!o pre- de Saudo Publicr1.
sente' os S1·s. Senadores: Mauocl de Queiroz,
.r. C:ttunrla, .José Bcrnl1l'rio, Joaquim SarN. 17- 1807
mento, Raulino Horn, Fr·ancisco Machado,
.Justo Chm•mo~t, Bencdicto. Lei~e, Gome, rlc
0 C o· 'C"SO Nncionall'OSO!ve:
Castro, Nog-netra Paranagua. P1res Ferrmm,
on.,t •
·
Cruz, João Cor·deiro, Alvar•o Mnchailo, A!Jdonl Arlig-o unico. Ficr1 o Governo autorizado n.
Milanez. Almeid:> Baneto, Gonç:tlves l•'or- , concr•t!er ao suh-direcl.or da Locomo<;ão da
reiri1, Rosa. e Silva, Jonquim p,,rn:tJll!Juco, Estrtllia, de Ferro Contml do Brazil. engoB. de Mendonça Sobrinho, Rego Mollo, Leito nhcit·n Eduardo Claudio da Silva, sei~ mezr.s
e Oit.icica. Coelho o Cu.mpos. Rosa..Tnni.n•, oe licellt.•r>, sem vcncimontos. para. tra.til.l' üo
Severino Vieii'a, Virgilio Damazio, Henrique sutt ~ande, 11 cour.ar de \J de mrtio do corCantinho, Domingos Vicente, Thomaz De!- rento :umo; rovoga1\u,; u,; rlisposi,ucs em confino, Feliciano Penna, Gun,•alvc·s Chavrs, Fer- !.t'nl·io.
nn~1do Lobo, P~>uh; Sonzn,, _Jlomes Barro,;,
C:tmrn·r1, dos !Jr.put:Hlc;;, em J.1 de ago;;to de
~awdo, Leopul<lo 1.0 !~ullwes . . Joaqlu;n 1l(J, 18!J7 .-.:,.r!w1• Cesar Jiios, Pre~i 1 Jcnte.-Juiio
~ou~:L, A. Azc1•etlo, ben~;ru:-;o Polli.!0\:\(}111 .. tle 11Ie/lu ,'i'itlw, 1u sec;··etnl'L>.1.-Cil'rlasAzrrJttsto
Imo do Am:-tl'ai, Albol't_o (,oJu,~:Ll\'0:-~ • .,~· _tc(·nt.c Va,·en~e 1y 01;aes, 2·~ ~cet•ctar·io.-..-\.' c0mmbsão
M!lehr~clo, E~tovos .Tumor, Gn,tavo I,tdl<L!'It, do Fimuwas.
P1111ien••> Mae!t:Ltlo, .Tulto Fl'Ot:\ o Rlllllll'O I
'
Barcellos (·17).
Um do \linistt~I'i'' rl:< l'l1'iCIHl:t. rle 1l tlo C?l'·
.
. l'Cnt.o mt;z, tJ·an:->mitti!ldn a ~lt!u~:~~·em do Kl' •
. DoJ.xa.~ C~!.~. e(~,:~p;trc-;?r, en!n '.!~tus:t .f,);l.l'.l:.t- Pl'(~S2dLmW da. l~O,Pllbl 1 c:t :.•l'l:SI.:tnd, . a;:; inJ',lrClJlad,t, o, St,, I ';dw \ellw, "'lmmo.;Jwnsu, m:v:oes, qne lhe lui':<lll pr·:'JJ:.s subm :c [ll'•'P<:>-

Le:~ndt\Jl\[:teiOl, bugonw .A!ll\11'1111, I IYJ'('lllll- flk:i.o di·~ Cama.r•:J, do ..; J)udut;a.:o:;, qu,· ,~; . nc•:de
enla o E. \Vanrknkolk; n ~:t':tl t~!la~ o.~: Sl'~;. 111 j1 annn dn Úer.•.nc,~;l.· ao -' 11 ;:\·c~;n 1 · !!::. : !:t·nd::.s
l'''l'li'l~'
. ,,li..•I·•:>!):!
' ' 10
1'!'•]])l'll''l""li'\
1
' ·~ 1
',~ 1 ._', 1'11\"
\. •
~-' ... , o"' "'""'\""'
'' 1 '",\ •.•.• , P::lliJ·n:·• do Thr·stn!l'O !·'.~·~~.':·:·.!, L~11:~
.. ,.,, '"t'l'"l
..
,
I'
tl"i''ltc•·
1
·'''
('I)
1~UJL'•
t_
llo.ll\..
\, ..
,...,
•'•·•• t . )
'.•
C,,,tJ!.·.llLi dl• ·.iiii)(JUl'l'.ll!.·.- \ilt:,·
; '/,.1,
E' li da, po~Ll. e111 d i ....;eu:-;:-:iil) e ~l!lll de IJ:~Le 1., ~q ttL-, i •:ü.u, devo! veu(liJ Ll~ lJU ls :·L :)~c.L'I.; L~Ll'J..", L.•)
approvaliu. a actu. üu. ;-;e~~~LO alltCi'ÍOl'.
! StJuadu.
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Trinta e duas authenticas d11 eleição senatorial a que se procedeu ultimamente no
Estado d.o Paranó..-A' Commissão de Consti·
tuição e Poderes.
O Sr.
guintes

"'

~·

SecJ•ctariu lê os soPARECGRES

N. SS-1897
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ercioios financeiros, opinando desde jó., e pela
falta ab>oluto. de recur:os no presente ex·
orcicio, r·ontl·a a abertura de crellito para se
rlaT' lng-o cxccuç[io a cssn modificação.
Por se trat:Lr de materia idontica que se
enquarlra. pel'feitamente dentro dos mesmos
dispositivos leg-nes. pede a CommlsRiio licença
pnm omittir aqui rneomo o sou juizo sobre o
proje~to n. 7.
Cabendo rigoro>amente pela sua >trreca· .
duçii.o nos ultimas annos na terceiro. categ-oria
das repartições n.rrc•cat!adoras rla União, a
Allhnt!Pg:t de Manitos. pelo facto rle ser o en·
tl'epostn comrncreial das republic~s limi·
t1·ophes do Peru, uolivia, l"enezucla e Co·
lumbin.. senrlo o ponto em que se mantem o
exporliente do transito. rcexportaçii.o e bal·
dcaçii.o de generos dcstinat!os a essas repu·
b!icas ou dellas procedentes, é justamente
repu t.arla no relator ia do Sr. Ministro da Fa· ·
zenda como um:1 das al!imdegas mais impor·
tant.es do paiz.
Dahi reconheceu o mesmo rclatorio a in·
sufficiencia do seu llessoul. pedindo que olle
SQj>L equiparado ;w da Alfan!lega do Ma-

I

Foram presentes ti Connnissão tio Finanças
do Senado os projectos ns. r, o 7 do corrente
anno; o primeiro estu.J.eleccnt!o umu. nora
tabella de numero e vencimentos du pc~soal
da Alfandega ele Pnranagná, no Estat!o do
Paraná, definindo as relaçlies rln Mest !le
Rendas da cidade de Antunina, no mesmo Es·
tado, com a referida alfandega e autorizando
a abertura de credito para occorrer ás despezas que accrescerem no corrente exerci cio om
consequencia da adopção das modificações
propostas; e o segundo estabelecendo providencias analogas quanto á Alfandega de Manó.c>s, determinando que esta tenha pes~oal r·rw h5.o.
O projecto, atloptan!lo essa providencia,
igual ao da Altandegn. de S. Luiz, no Estado
do Maranhão, com \'encitnentns igunes aos que indic:t f[UO esse pessoal tenha vencimentos
perceberem os empregados das respectivas iguaes aos das ctllegorias cm·respondentes da
categorias da Althndega de Belém, no Est.ado Alfandega do Par·á.
do Pará.
A ttentlcnrlo-sr: as condir;ões especiaes de vida
Sem pei·del' de vista q m1 o cor lo nas tl<:s- no E:;tu•lo do 1\ mazonas, r·>sa excepção parece
pezas publicas, á custo HJe>tno ti•JS HJuion!S rlc tudo o ponto ju,t.ilicavel. Não póde, porém,
sacrificios, se impõe nas actuaes circurn- a mr·sma Commissão opinar pela :tbertura de
stancias financeiras da Hopuulictt, como r••· cJ·etli to para se dar cle>~úe jú. execução a essa
meclio o mais prompto e ctilcnz para att.eul!lii' mo 1i tlcação.
a crise que ella at.raveSSIL, não p:trcce, tcda· "Pelo que fica oxpo>to, 6 a Commissão de
via, que essa norma ieja executada crn al•sn· Jl"reccl' que cm voz dos dous projectos seja
luto; nem se poderia justilicar como economia ado]Jtatlo o seguinte subsr.itntil•o:
a abstenç[io de despezas rcproductivus, cujo
resultado immediato sej:1 u augmento da
PltoJ!lCTO
renrla, de modo a compensal-:teorn vantagem
pelo excesso do progresso tia receit!t sobro a.
N. la - 18!l7
despeza accrescitla.
Nesta c:ttegoria consider:t a Commbsão as
O Congt•esso N:tciona.l t1ccret.a :
despezas que necessidades Ul'geutes e impeArt. 1." A Alfnnrlegu. tle Parnnaguú, no
riosas detcrminnre111 11 bem da tiscaliza~>~.o da
!ll'!'ecadaçfio da rocoit;t, cot'I'igindo·so lacunas Estado co P11ranú, ó cq ui pamtltL, q wi 11 to ao
muito sensivds no pessoal o material r.lc~srt pessoal o \"encimentos deste, ó. Alfandega de
\'laceió. no 1\statlo do Al:tgtias.
fiscal izar;ão.
Por isso, sem ir tão longo qua.nto o projecto
O q ua.t!ro tlo pesso:tl tla Alfandega de Man. 5, que pretende dovur a All'tlntlcg:t de Pa· unos e equi po.ratlo ao da. Alt'tlntlt!ga do Mararanaguó. ;i. categoria suporiot· ó. tllll qne so nhão com vencimentos iguaes aos que perceacham outras que so lhe 11vantajam muito bem os emp1•egado:; rltts categorias J'C>pcctivas
pelo que p1•oduzem de rend11 nrr~c .datla para d11 AlliuHl~ga elo Parit.
o erarin publico, a Commis~:i.o, attondendo ús
Art. 2." A Mesa de• llcntlns do Antonino.
necessidades do servi~:u publico c do accordo continum·;\ a ser d<·pcntlenci<L da AlliLiulega
com o que reJ'ere o roltLtot•io do St·. ~Ji11istro tlc l'umu:>guá e o ~ou Jl'.'"'"id s:tltir[t tlo qu:Lda Fazenclu, eni.ende que o quntlro tltt AIJ'u.n· llro dos üllllll'C':~~ado::; d:L tnesmn Alf'u.uücg-n.,
doga du Pa1•:ma:;uit. devo sm· t•quipur;ulo ao podpndo o inspCl!Lúl', eou!'ul'me a.s exi~nncin.:-s ·
!lu de Macuiú, a que se O:tl]lUI'Olha lJ uanto ú. t!o :'oJ•vic,,o, cummis:::iormt· tdli o~ Oll!JH'Ognt!os
arrecadaçi'io rcalizadtl nos t!ous ultimas ex- que ,iulgar nocessarioB, us quncs, ultim dos

I

l

[,

l

r

SESSÃO EM

,,

l'Ü

1
l

I

:·I

\j

l
:

•

,j

16 DE AGOSTO DE 1897

295

seus vencimentos, tor:lo gr:ttiflca~:i:n ig-tr~\:1 Do;; documon tos olferecidos pelo requerente
que é marc:-tfl:L ao escrivi'íll, c,Jn'nwlo n. respc- se pt·ova o pntlecimento que allega.
cti va. despez:1 prla vorba·-Gra.tific:tçties por A Commissiio, u.ntes de interpor o seu paserviços extraordinnr•io~ c tompomrios.
rec01', entendeu ouvir o Governo, quo extorArt. 3.' R~vogam-se as dispo:>ições cm nou-se ern termos os mrds honroros abonando
contt•t~rio.
o z~lo, a.ssiduid:tde e bons serviços desse funcSala das commissües, l'J de agosto rle 1897. cionario e opiu:uulo sm· attcndi vel o seu pe- A. O. Gome.< de Ca.<O'O,- Severino Vieira, tlido.
Em vista do exposto, é a Commissiio de
rcl;rt.or.-Lenpotrlo de Bttlhees.-PoJ·citmcula,
parecer
que a proposição seja submettida :1
- F. Penna.
delibcraçüo tlo Senado e approvadn..
Sala dL>s Com missões, 16 de agosto de 1897.
N. 89-IS'Ji
-A. O. Gomes de Castro.-Sevm·ino Viei?'a,
.-Leopoldo de Bulhües. -F. Pe•ma.A Commissiio do Instrucção Ptlblica tomou relator
Rosa
c
Sitva •
conheci monto do ollicio rlt~ Mc;u. tb Cu.mara
dos Deputu.dos, comrnunicando que nüo !'oi
N. 91-1892
accoita uma d:Ls emendas do Senado, oJicr·c·
cid:1s it. proposiçiio da mesma Camara, n. 46,
A Commissão de· Finanças é de parecer que
do 1896, emenda que estendeu a todos os es- seja approvada n. proposição n. 14,. deste
belecimentos 11e instrucção secundaria, pro- anuo, da Camara dos Deputados, autor1zando
fissional e especial, os direitps concedidos ao o Governo a concrder um anno de licença,
Lyceu de Agronomia e Veterinaria do Pe- com ordonn.do, para trat11mento de sua sande,
lot:ts, iL Academia. de Commercio de Juiz de onde lhe convier, ao Dr. Candido Barroso do
llóra e a todos estt~be!ccimentos congeneres Amaral, modico auxiliar da Directoria Fedos dema.is Estados.
deral tle Sa.11do Puulic:t,
A Comrnis. ão est:i de accordo com n. não O peticionaria allega soll'ror de enfermiadopçiio da ditn. emenda, attendendo ás ra- dade, quo reclama demorado tr·atamento,
zües apresentadas pela Camara dos Depu- fóra do exercício de suns funcções,e confirma.
tados.
ess:t allegaçii.o, com attestado medico.
De facto, por essa emenrla seriam recoSala rlas Commissües, 16 ele agosto de 1897.
nhecidos como de carn.ctor official os exames A. O. Gomes de Castro.-Porciuncula,-Severificados em toclos os estabelecimentos de verino Vieira,-Rarniro Ba?·ccllos.-F. Penna,
ensino secundaria, proMssional o especial, -ll.osa e Silva.
aindn. não sendo conhecidos o sou programma
de ensino, o s~u desenvolvimento o os ser•· A imprimir para entrarem na. ordem dos
trabalhos.
viços por elles prestados.
Tu.! medida, genemlizada pela emenda do
N. 92-1897
Senado, em vez de ser protlcua como estimulo
e recompensa aos Institutos de ensino que es
tejam cm condições de mer•ecer os favores da Redacção final do projecto do Senado n. 60,
proposição da Camara dos Deputados, desde 1896.
prestigin.rit. o ensino publico, nivelando os estabelecimontos de instrucçüo sem programma O Congresso Nacional decreta.:
conhecido com os que se ac!mm em condições Art. I." Aos officiaes da n.rmada, reformade prestar bons serviços, contam já longos dos antes de instituído o meio soldo para.
annos de existencin., gosam de credito o toem suas
ê permittido contribuir para O·
professores recomm~ndaveis peln.s suas llabi- montefamilias,
pio com a join. e a quota correspondentes
litaçtios.
it. patente em que se acharem reformados,
Sala das Commissües, 16 de ngosto de 1897. seja o posto eJiectivo ou gr•aduado, it. seme-.1quilino do A.mm·al.·· Domingos l'icente.
lhança do que estn.beleceu o decreto n. 695,
de 28 de ag·osto tle 1890, para os officiaes do
exernito.
N. 90-1897
Art. 2.' Revogam-se as disposições em
contrario.
A' Commissão de Finanças do Sonndo foi
das Commissües, Hi do agosto de 1807.
pre,ente para inter•por parecer a proposiçüo J. S:tlu.
S.
Rego lllello.-Gmtavo R!Chm·cl.-A. Az-ed1> Cn.m:trn. dos Doputados. n. 1:2, do cor·rento rcilo.
n.nno, concotlentlo licenr;u. por um anno, com
orrlcn:ulo, ao rlirector tia,; Rendas Publicas do Fica sobro ll mesa part1 ser discut.iilo na sesTltcsuul'o llutlet·u.I, Lu1z Ruuolpho Ct~vtdcnnti são s:·guinto depois de impresso no Dia;·io do
Congr~sso.
de Allmquorquo, pnr:L tratar do sua sautlo,
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·------------·------------------------Entretanto, o Sr. Ministro da Fazenda in-

O Sr. Severino Vieh·a (pela ordem )-S!'. Presidente, requeiro a V. Ex. que
consulte ao Senado si pormitte que sejam publicadas no Diario rlo Cvngres.<o a~ informações prestadas pelo Governo relativamente tt
concessão do Iicenr;a ao di recto r das Rendas
Publicas do The;;ouro Federal, Luiz Rorlolpho
Cavalcanti de AlbuquoJ'q ue, o que foram lidas
no expediente.
Consultado, o Senado consente na publicação.

forma que as !lpolices estão averbadas na
Caixa de A mui tizaçiio como pe1•tencentes ao
patJ•imonio do Asylo dos ln validos da PatJ'i!l.
O orador pensa que não se fez !1 averbação
por ter a Ca.ixa resistido U. ordem do Governo, quo mandou averbar tnes apolices em
nome da Associação Commcrcial; m!ls estranlm, qne, sendo assim, estej11m sendo pagos
os seus ,juros !lO thesoureiro dessa associaçíio, e niio ao Asylo.
W por isso que precistt de novas infoJ•mações, c porque o Asylo vae receber muitos
invalidos.
Mas níio ó só isso. Das informações consta
um mappa dessas apolices que eram I, 799
de conto de réis e 10 de quinhentos mil réis;
e desse mappa se vê qUI, 280 dessas apolices
lbra.m transferirl!ls, restando hoje !lpenas
I .519 apolices.
Discorrendo sobre a illeg!llidade dessa transferencia, terminn. o orador pedindo sejam
resti tu idas ao Asylo os juros das suas apolices, e approvado o requerimento que envi!l :1
Mesa.
E' lido, apoiado e posto em discussão o seguinte

O Sr. Leite e Oiticiica vae mandar U. Mes!l, para serem submettidos ao Senado, dous requerimentos, um verbal, c outro esc ri pto.
Deve estar lembrado o Senado de que o ora·
dor apresentou no anno passado um requerimento pedindo informações ao Governo sobre
o Asylo dos Invalidos da Patria e SGU p!ltrimonio.
Tendo sido approvado o requerimento, vie·
zam as informações, que Jbmm prestadas a
23 de julho de 189G e só ante-hontem lbram
ent1•egues ao orador, que refere o faclo,
para que fique claro o motivo por que níio
tem elle continuado !1 tratar elo Asylo dos
lnvalidos da P!ltria, que merece toda !1 attenção.
REQUERIMENTO
• O seu ~equerime!1to verbal é para que seJam publicadas no JOrnal da Casa as inrorm!l·
ções a que se tem referido.
Requeiro que se solicitem do Geverno,
O outro requerimento refere-se tambem ao pelos canaes competentes, as seguintes inforAsylo, a essa instituição, fundad!l pelo povo mações:
bmzileiro para abrigar os invalidas da guerm 1o. Si jU. foram elad!ls as providencias para
do Paraguay, e que tom de receber a"ora que revertam ao Asylo de Inv!l!idos ela P!ltria.
novos invalidas, que síio os mutilados da !:ova os juros das apolices inscriptas na Caixa de
guerra.
Amortização como patrimonio da Socied!lde Jo
O e~pirito ~e caz:idade quo clistinf:ue a po- mesmo nome, om numero de 1.519, co:no inpul!lçao fiummenso começa jó. a con"re"nr formou o Governo na mensagem de 22 de
cidarliios, que procuram reuilir :neios p~ra julho de 1896.
amparo desses novos inv!llidos; e é preciso, 2" Quaes os fundamentos do acto do Mipor isso, tratar do Asylo c de seus recursos, nistro da Fazenda, portaria n. 107, de 4 de
fazendo voltar o seu jratrimonio ás mãos do setembro do 1895, que mandou pag!lr ao
verdadoiro dono.
tliesomeiro dtt Associação Commercial os
Desse pa trimonio trat!lm as infbrmaçües jUI'os rlesses titulas na import!lnchl de 38:100$
do Governo e nota o orador quo ellas di ver- semestrues, como in!'ormou o mesmo Minisgom en~r~ si, apczar de ser·em preRtadas por tro ao Sr. Presidente da Republica, em oillcio
dous mmtstros, que Jazem parte do mesmo de 20 de julho do 1895, enviado ao Senado.
Governo.
:l". Para qne fim e om virtude de quo
O or!ldor narra o que se passou qtmndo se netos, os quues dovom vir por cópia, foram
deu a fusi:Lo, ou !ln te~ a absorpí'úo do Asylo eleduzidas de~to patrimonio 28U apolices,
dos Invalidas da Patria pola Associação Com- transferidas, 60 cm 6 ele março do 1875 e
moreia!, e l~mbt•a que est<L f'ediu "nt.:To que :l~O t•m II de novembro do 1889, !1 outros
fossem mscrrptas cm sou nomo as apolices tio qmtndo essas 11polices emm inulien!lvois na
p:ltJ•imonio do Asylo. Foi iml~l'ot•irlo e>so re· Jürrna elo art. 15 t!os estatutos da Socierlarle,
querimento o o orador louva os fundamentos mand:1.1los executar pelo decreto n. 3.90·1,
desse despacho; mus, apeza.r ela p:·occclmtcil1 do :J tio julho do l8!i7.
dollcs. voiu depois n rcsolur;fio do 25 do ubr·i!l 4". Si o Governo ,julgtt willeientcs os I'O·
do 1888, que mandou f<~zcr :1 :tvcrba<;iin. E !1 cUI'SOS do Asylo de lnvaliclos ria Patria par·a
!lVtlrua,,iio se Joz, inl'oJ•rntt o Sr. Ministro du o rcceuimento do out.ros quo tenha do reco.
Guorra.
bor, provindos du luta empenhada nos sor.
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Quando se tratou, a primeira vez, desta
questão das apolico~ do. Asylo dos Invalidas
da Patria, denunciei o facto ao Sr. Junqueira, e elle procedeu de maneira tal que,
depois de muitos annos, ainda merece os elo·
gios de V. Ex.
Não venho rensurar o procedimento do
honrado Senador; ao contrario, desvaneçome ao ver os meus companheiros de classe,
mutilados no serviço da Patria defendidos
tão l'rancn. e positivamente; mas o que nilo
quer·o é que S. E:-:. censuro o procedimento
do ex-ministro Thoma.z Coelho, não menos
considera.do no exercito do que o Sr. Junqueira, suppondo que elle metteu mãos criminosas no patr•imonio do Asylo rlos Invalidos da Patrin. para dahi tir:n· a quantüt naLeite e Oiticica.
cessaria,afim de ser applicada na fundação do
Collegio Milit:tr.
O Sr. Pires Ferreira-Sr. Pre·
O numero dos invalidas recolhidos ao nsylo
sidente, quand.o o ~llustre Senador, que me ficon muito reduzido, de modo quo as apoli·
prece(leu, pe:lm as mformações que 0 Presi· ces eram superiores ao dispendio feito com
dente da Republica acaba de enviar ao Se- aquelle estabelecimento.
nado, tivemos larga di~cussii.o a esse respeito Só uma parte era paga pelos cofres fedee S. Ex. ficou convenmdo dn. procedenci:J. do raes, porque :tlli se pagava pensiio aos asyacto do então Ministro da Guerra, 0 sr. Tho· lados, e esta despeza era feita pelo Governo
maz. Coelho, lan~.ando mão de parto :la verba Federal, embora urna pensão pequena, sódestmada para o Asylo de Invalidas dn. Pa· mente a etapa diaria.
tria, para curar da educação dos filhos dos
Houve accumulaç:io de juros ao capital
mesmos invalidas, que vieram da guena do primitivo e desta accumulacão de juros, onde
PD raguay.
S. Ex. acha a ditferença das apolices, foi que
Naste momento, peço 0 regulamento do s~ tirou o recurso..necessa.rio para a funda·
Asylo de Invalidas da Patl'ia, para mostrar çao d_o CollegJO Militar·, de accordo com orequenelle o honrarlo Senador encontra um ar•., spectrvo regulamento.
tigo dispondo que rleste montcpio o Govm•no
Voto, pois, pelo rectuerimento do honpodera lançar mão para a. educação dos filhos rado Senador, para que :le publiquem todas
do.q mesmos militares, que forem invalidados essas infot·ma('ões no Diario Official, afim de
no ser•viço da. Patria.
que todos nós tenhamos conlrecimento do que
O SR. LEITE E OrTICICA-Do capital1
está escripto pela Caixa da. Amortização.
O SR. PmEs FERREIRA-Sim senhor.
E~ podia contr.ariar• o que S: Ex: te~ dito
'
aqur a este resperto; mas só Vim a tribuna.
.o SR. LEITE E OITICICA-Peço a V. Ex .que po.r:t ag:·arlecor·lhe a. sua bôn. intenção a resleia.
peito da classe a que pertenço, e tambem
O SR. Pmms FrmuEmA-.TiL mandei vil• 0 para protestar contr:t qualquer proposição
regulamento.
que tenha por fim ferir . a memoria de um
br:tziloiro importante, intelligente e patriota,
O SR. LEl1'11l E OITICICA - O Ministro da como foi o Dr. Tbomaz Coelho.
Guerra dizia o contrario. ·
O SR. LEn'N E On•rcrc,~ -Não tenho nada
0 Sn. PIRES FllRREIRA - 0 Ministro da com pessoas.
Guer•ra do então.
0 SR. PmES Fli:URllmA-Ma.s era. Ministro
0 Srt. Llm"E E ÜIT!CIC!o.-Era o Mini~tro da da Guerrtl nossa occasiiio o benemcrito cida·
Gum·ra tão respeitudo, que os proprios mi· diio 11 que me r•etlro.
li!lu•cs o a.pontttvn.m como o molhar, o ainda
O Si~. Comwo E CA~!POS d:i. um aparte.
hojo a sua memori:1 é venem:l:t no exercito.
0 Slt. PmES FEIWFJRA-NatUI'almente, e
0 SR. PmES FER!UllllA-Quern Jbi?
por isso esJ:ot·o pelas iu1brmuções,apenas reba0 S!l., LEI1'E E 0 l'I'ICICA - 0 Sr. Jun · ten:lo est11. accu,u:;ão ; o acrerlito que levuroi
queira.
toda a vuntagem .na de feZ ti d:t mmnoritt rio
O Sn. Pmi~s Fr<mlumu-Dovo tlizol' ao lron- Dr. Thomu?. Coe· lho, qmu1t.Io cstivcrom publi·
rarlo Senador• que o Si'. Junqueira vroceileLr cutlc;s no Dimio O(ficiat ~stLlS tlommontos o se
por informação minlra.
estttbolecor novn. discuijsii.o.
tões da Bahia, ou si precisa rle novos fundos
para nugmentnr a capacidade do Asylo.
Outrosim requeiro, se peçam ao Governo
que envie cópia da Resolução do 25 de abril
de 1888, como da consulta do Conselho de
~st~do, em yirtude da qual foram subrogadas
a dita Assocmção Commercial os direitos e as
obr•igações rla Sociedade Asylo dos Invalidas
da Patria, resoluçilo a que se refere o otllcio
de informa\'Ões do Sr. Ministro da Guerra
no otllcio enviado ao Senado com a Mensa"em
de 23 de julho de 1896.
o
. 2. ·• Cópia da portaria n. 107, de 4 de se·
~embro do 1805! em que se mandou pagar os
.Juros das apohces ao tbesoureiro da Associaçiio Commercial.
Sala das sessões, 16 de agosto de 1897.-
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E' preciso que n. memoria elos homens que
foram honestos, l'O>peitndores dn lei, o bons
po.triotas seja respcit~do. c venerada. em todos
os tempos.
0 SR. LEITE E 0ITIC!CA- Bo.stn. lembrn.r a
V. Ex. quo 280 o.polices nunca po1lio.m constituir os ,juros rleste patrimonio,em 10 annos.
0 Sit. PIRES FERREIRA - A guerro. foi cm
1865 ; mas o n,,;ylo militar niio foi funrlndo
em 1865 e sim cm 1881l. isto é 20 nnnos mnis
ou menos depois da guerra.
Peço n V. Ex .. Sr. Presidente, po.rn mandn.r obter, por intormedio tlo. Mesa, o regulamento do Asylo dos Invalid.os da. Pn.tria,p;trn.,
na primeira. occasiii:o, o honrado Sen11dor ler
o que acabo de dizer.
O Sr. Leite e OittJcica ( pel<t
ordem ) - Sr. Presidente, preciso dn.r uma
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explicação o.o honrn.do Senador.
Nilo me referi pessoalmente 11 ministro
algum ; referi-me o.o o.cto do Governo.
Pelo mappa da Caixa de Amortizaç:iio vê-se
o seguinte. (Lê.)
P01·to.nto, houve dous o.ctos do Governo
mo.ndn.ndo tro.nsferir apoliccs deste plltrimonio i um em março de 1885, outro em 11
de novembro de 1889.
O Sn. PmEs FilRREIRA- Em nenhuma
dessas duns époco.s ora Ministr-o da Guerro. o
Sr. Thomaz Coelho.
() SR. LEITE E 0ITICICA -.Tá vê S. Ex.
que não tinho. razüo em o.tt1·ibuir-mc uma
olfensn. 11 memoria de morto n.lgum.
Demais, lia umo. observ.. çiio a f•zer e é que
neste mappo. do. Co.ixa de Amortizaçiio niio ha
accumulaç;io de juros i tudo salliu do proprio capito.l.
Este o.cto é que condemno, porq uc o co.pital
era ino.lienavel o niio podia ser transferido.
Ninguem mais perlindo u. palavra, oneerro.-se a rliscussiio.
Posto a votos ó npprovarlo o requerimento.
Consultado o Sen11do, consente m pn hli·
eo.çiio no Dico·io do Congresso das informações
prestados pelo Governo, rehttivn.111ente ao
pn.trimnnio do Asylo dos Invalitlos do Patl'ill,
requer·ida verbo.lmente pelo Sr. Leite c
Oitieic<L.
ORDEM DO DIA
VOTAÇÃO

DE

MA1'lmiA

gNCERRADA

I(
. ,:

) :'
r~· , :
.\

I

E' annnnci:t<lo. a votaç:iin r•m I" rliHcussii.o
do pro.iccto rlo Scn:trlo, n. li, rio 1::>~17, que
dotél'lllinn. quo a IJ.t,t,ribuição L10illlrl'irl11 ao Cc•n·
grasso Nacional no§ I::l do ar L. 2·1 tio. Consti'

tuiçilo, pn.rn. resolver tleftnitivo.mcnte sobro os
tratados o convenções com o.s nn.r;ões estrn.n:::eirns, ~tW1L oxerci,lo pelo Senarlo o Cu.mo.ro.
dos Doptttados, rcuniuos em assemb!ea gero.!.
O §a•. FcHücil:an<D Pcnnna desejo.
deixar consig-nado. :1 rn.ziio pela qual vota
contra. o }JrOJecto n. 11, desde jiL. visto que é
na primeirn. discussão que se cogito.·dn. constit.ucionalidlldc dos projectos.
A rmterin. que vac •Toto.r• niio ú simplesmente uma n.ltcraçiio do Regimento commum;
envolve refm•m;t consti tucion11l.
Com e!l'tlrto, só 1111 tres cnFos em que o Congresso possa t'unccionar· conjunctamonte, que
silo os de o.IJert,urn. e eneermmento das sessões
legislati ms, da n.pmaçiio dn. elei,;iio do Presidente o Vice Pre;identc du. Republica, e de
posse desses funccion:trios.
A fnncçiio conj neta em casos taes é o.utorizo.dn. por dispo:'içü'es expressas do. Constituic.:iio. Fót•;c dessas hypothesos, o Congresso
leg-isl<t. e suo. o.cçiio ó determinaria de modo
peremptorio em artigos da Constituição, que
niio podem se1· revog:(dos por lei ordino.rio..
O o.rt. 18 da Constituição diz :
« A Co.mo.ra dos Depu to.dos e o Seno.do trn.bo.lho.riio separo.damente. »
Oo.rt. 37 assim se exprime :
« O projecto de lei, 11doptarlo em uma do.s
Camnrn.s, será submettido á. outra. e esto., si
o approvar, envial·O·llo. ao Poder Executivo,
que. aequiescendo, o sanccionurú e promul-

gará.

>.-.

Daqui niio lm fugir. Deliberando sobre tractn.dos e con vençues, o Congresso legisla. e
tem de subor·dinn.r-se nesso. funeç:iio o.os preceitos consti tucionae~.
Si hoje formula·sn projecto determino.ndo
quo o Congresso runccione conjunctament,3
~obre uma. das ~uas attribuições, oxaro.do.s no
art. ;H dtt Constitui~:iio, nenhumo. ro.ziio
existe pam que não se determine o.manhii
que elle funcciono do mesmo modo I]Uttndo
tiver• rle exercer qualquer das outras attribuiçües !egislativ11s. Ter-se-1m o.ssim chegado
a este resultado curio:;o-ruduzir o Congresso
11 uma só Cam11rn..
Bastarú e~tn. conclmii:o o.hsuJ•dn. pn.ra evidenciar o. incon~tituciomllid;(ue do presente
projecto. Sondo, poi~. f!a:;r11nto o evideutemento o!l'ensivo t( ConstiLuiçiio o projecto que
so vao votn.1·, voto. o oratl"i' contra. ol!o o quer
que wu voto fique conhecido.
O Sn. Prti1!.~IDEN'rE - A tncsa não C quetn
julga rln. const.itucionttli,lado de IIli! projecto;
li O SOIIarlo Ó IL Commi>S:il) !]UC O OSLUclit. A
.\lo-a, plll·t~tnto, n;io t·•lll I;LCIIirladcs pam ro·
cu,al' i1 accoit.ar,:ií.11 du um pr·qjocLo, soiJ 1111!·
logn.çilo de i nconsti Ludonulidmlo.
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0 SR. B. DE 1\;!ENDONÇA SOBRINHo-Nem o
orador pr•otenrleu isto.
O sa. F~r-ICiAIIO PEN:o<'A-As minhas p:t'
lllvras niío r.:wolvem ccnsur11 ao procedimento
da Mes.1.
Posto ô. votos, é o prQjecto appr•ovado para
passar li. segunda discussão, indo antes ás
Commissües de Constituição o Poderes e de
Juotiça e Legislação.
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Commissi:io de Legislação o Justiça. Em an·
terior rli,cm•so, o orador invocou em auxilio
do sua nrgumentaçü.o varias disposições contirlas em codigos de nações culr.ns e catho·
licus, quo lhe Jlareceram p1·eceitos aconselha·
veis e funda<los em razões altamente philo·
sophicas.
Ann.lyzando as funcçõcs distribuid:ts pela
nnturcza aos dous sexos para a urgente
unilio de perpetuar a espccie, observou ao
Sonndo
quo a mulher cm. sem pro provocada
SUCCESSÃO !UTURAL PATERNA
e que fôra iníquo, e o.té mesmo immora! d.e
do legislador, colloc:J.!-a em plano irlen·
Enlrn. cm terceira rli~cussíio o projecto dO parto
r.ico
ao
rlo homem, o eterno cornbatonto, dei·
Senado~ n. 20 <lo 18Llll, que disp<ie sobre~
xando
,·Lquclln
livre acção, exone1·anrlo este
successao n1Ltur·al paterna, revoga.nrlo a. Lei de todas ns respons:1bilidades
<lc ~ou neto.
n. 41:i3 de 2 de sntembro de lBn n restau· A lei de 2 de setembro de 1847
per.cou pelo
rando a Ord. do L. 4", T. 92, menos qu:111to extremo opposto iquelle que constituira
o
ii distincçíio entt•J nobres e plebeus.
peccado da ord. liv. 4'. Este dava aos filhos
0 SR. B. DE MENDONÇ.~ SOBR!NIIO (pela naturncs dos nobres a faculdade de provar a
ordcm)-E' apenas para mandar ti. mesa um sua JUiar;ITo pot• qwtlquer meio de prova
substitutivo.
adnlittido "m rlireito. Era um regimen no
0 SR. PRESIDEN1'E-Seri lido opportuna· qual tt pn.z domestica não estava isenta de
mente. Tem a paliwra o Sr. Gomes rle tentativas immoraes e indecorosas.
Por outro lado, pa1•ece ao orador que levar
Castro.
o oxeos:;o a ponto de impedir em todo e qunl·
0 Srt. GOMES DE CASTRO-Não so lé Osub· quer caso a investigRção da paternirlade, é
stitutivo que acaba de ser enviado h Mesa ? erro prejudicial e uma injusticn social, dra·
O Slt. PRESIDT~NTF.-A discussiTo é feit:t se- conian~. ató. Isso irnporta tanl.o quanto tor·
gundo a ordem da inscripção rlos oradores. nnr• o homem completamente isento deresponsnbil idades em relação a urna acr;ão dupla.
V. Ex. ,iá se ac!wva inscripto.
Por·
certo, é mui respeitavel o conceito dos
0 SR. GOMES ora C.~ST!W-Bem: llliO iilço sustentadores
da doutrina do Codigo F1·ancez,
questão.
transplantada para o nosso direito, cm vir0 Stt. PRESIDE:o<'TE-E eu jt\ havia dado a tude da lei de 2 de setembro; a esses, porém,
palavra a V. J•:x., quando a [Jediu o hon- entende o orador opportuno recordar que o
rado Senador por Alagôas.
citado Corligo, aliás sever'' em sua doutrina
sob1•a a mnteria, admittiu todo.vi:t um caso
O S1•. Go1ne!i! de C:~.~1tr{[> pensa, permittinrlo a investigaçlio da pntet•oidado:
de accordo com a illustra<la Commis~ii.o deLe· o rl e rapto.
gis!nção e Justiça., que o Senado devo rocusr1r Em presença de opin iüos c ronceitos tão
o seu voto no projecto cm di~cussiio, pois o oppostos. acred'1ta prestar um ser·viço ao Se·
consideN t!efoituo'o na lorm11 e inacccitavel nado oiTorocoudo o substitutivo que tem a
honra <!e ler, modelado sobre textos dalogis·
na esscncia.
Na fórma - por que restabelece a O!'de· In<.:iio hespunhol:t o po.rtugueza e outros
nação do Livro 4" t it. 02, menos n1t part0 em paizes cultos.
·
quo subsist.in distincç[o entre filhos rJe nobres O orador explica dct.idar,lcnt.e as hypotile·
e de plebeus. Abolida a dist.incç1i.o alludida, ses que o substitutivo considera capazes de
nüo ó licito afl!rrnar ~ne o project.o re;m•va autorizat• a invPatiga,,[., <h paternidade, e
ou nãonos ft!hos dos plebeus n ucçlio (Jc inves- <!epois de just.illcal-as, accr•esccnt1t quo nunca
tigaçiio d11 paternidade ou so f<t~ extemliva contribuiri com :1 su:t palavra o o seu voto
iq uelles a prohibiçlio do tal investigu<;lin. par11 rmluzir a importancia e a dignirlade da
Qunnto li. substancirt, j;\ teve onso,io de muni· l'umilia, cellula primeira sobre que repousa.
festar ao Sena•lo o seu parecer·. Considet·arn 11 gocicd:tdc o :1 mo>m:t propriedarlo.
sempr•c condomnavois todas ns legi~laçües ex- Esse respeito, ent1•ot11nto, niio inhibe o oratremas, jli ns ~no cm nhRolutu proltibom a dor do cont.csr.:tr• iniqui1lu1les que peznri:io
invostign~lio da paternidade, ,it'l. !\:<que a prr· latalmcnte, niio suilre os seus ~utores, mas
mittrJTU em todm< os cn,os. Aindn que l'CCO· sobre os frnctus inuoccntes dos desvarios pn.·
nlleça quo o :L>·snmpto ó daqunllo~ c·m que nií.o tm'nos.
O passive! llc~sintPrnssn.t• o cot·nçfí.o,dee:ara nii.o
Niio terminn1á 80lll alludir no pont.o om
combatnr o pr·o,ieeto por ~Oiil.!lmmtnlismo, quo o pt•(•Jocto allom o direito p:li.rio em
como uliús prctonuou o illust.re rolutot• dl\ rHll1çíio uo reconlwcimonto dn mtttornidatle.
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Parece da maior conveniencia nii.o pcrmittit•
a acçii.o da investigação da mater·nidade sinii.o
duro.nte a vida materna e si nf\o houver
ella convolado a segundas nupcins.
O orador suppõe pedir pouco. Acrotlit,:t que
a mulher tem <li roi to á rnaxim!l protecção,
entreto.nto _se contenta com as disposiçõa,;
que a res.J?e1to exarou no pr·ojecto con1lado ús
luzes da !Ilustrado. Commis>ão de Legislação
e Justiça, que fará o que mais justo l'ôr na
sua patriotica missão de esclarecer o Senado
sobre mataria de tão alto. ponderação.
São successivamente lidas, apoiadas o postas conjunctamente em discussão as seguin-
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Substitua-se pelo seguinte o projecto em
discussão:
Art. I. o A acção de investigação dn. paternidade natural e permittida, m:ts SÓ durante
a vida do pai nos seguintes cl1sos:
a) Quando a mãe tiver sido toúda o manúteúda sob o mesmo tecto pelo pai ao tempo
da concepção do filho.
b) Quando a mãe tiver sido t•aptada ou estuprada pelo pai, e o tempo da concepção do
filho coincidir com o do rapto ou estupro.
c) Quando existir escripto do pai, no qual
reconheça expressamente o filho natural.
d) Quando o filho tiver n. posse continua do
estado de filho natural.
Paragrapho unico. A posse do estado neste
caso consiste em ser o !Ilho reputado e tratado publicamente como tal pelo pai.
Art. 2. 0 A acçii.o de investigttç[o de mat~r
nidade i!legitimiL só poderá ser intentada, durante a vida da mii.e, e antes que clla se
cnso.
Art. 3." A sentcnçn que julgar provada:>
filiação natural confere ao filho os mesmns
d.ireitos hereditarios como si fosse espont:tneamente reconhecirln. pelo pai ou m[i por
escriptura em notas, testllmonto, ou casamento subsequente de seus pl'Og-enit.orcs.
At•t. 4.• Revogam-se as disposições em con·
traria.
Sn.la das sessües. IG do agoslo <le JSU7.-

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

lagar n. porfilhar;üo no registro do nascimento
ou em auto publico.
Art. 2. 0 O roconhec.imenlo tla mai ó indispensavel, no caso do arl;. 2" da mesma lei,
para que o filho natural, havido do outrem
que não o marido, posstt ter p:wtc na herança materrm, concorrendo com fllltos legítimos.
Art. 3." O filhomniornãopódcsor reconhecido ,;om consentimento seu.
Art. 4." Si o filho reconhecido fôr menor,
poderá impugn[tl' o reconhecimento, dentro
tlos qua.tro annos immediatos it sua emancipa.çii.o ou maioridade.
Art. 5." O recon!Jecimento do pai ou da
mãi, e a impugnação do filho podem ser contestados por todos aq uelles que nis~o ti verem
interesse.
Art. o. o Os filhos reconhecidos por acto espontllneo, ou por sentença atlquirem os direitos:
1." De uzar dos appellidos ue sous pais.
2." De serem alimentados pot· ellcs.
3." De succederem a seus pais.
Art. 7." E' prohibitla a investigaç[o da pa.
temidade natural, excepto nos seguintes ca.

,.''

SOS.

l." Existindo escr•ipto do pai, em que exprcssn.mcnte declaro tt sua paternidade.
2." Achando-se o filho em posse do esta<lo,
isto é, sondo repl!tado o tratado por filho,
tanto pelos pais, como peln.s l'amilias destes e
pelo publico.
:3." No caso tle estupro violento ou do rapt•;.
correspondendo a data do facto criminoso
com o tempo da conccpçii.o da e;tuprada ou
raptada.
4. · No caso de concubinato e do cobabitação, Cc1rrespondendo tamborn :'t data deste
!'acto com o tempo tia concepção u:t mulher
touda ou rnanuteúda.
Art. 8." A acç[o de investigação da maternidade e perrnittida i lllitS 0 filhO deve pl'0Vl1!'
por ~ualquer meio ordin~trio, que e o proPI'ÍO que se diz nascido •la preteusn. rniie.
Art. 0.-A :lC<;ão ele inve;;tig·ação tle patrrnida,.Je ou tlo lllatol'flitlatlo nii.o é, porãrn,
admit.tidtt om ,iuiw nos ct1:;o,; em que o reconhecimento ó del'ezo.
Art. 10.-A acr;iio do invcstigaç[o só
púde ser intenltLd:t l'll\ viu:t dos prcten,;os
A. O. Gomes de Castro.-.T. L. Coelho c c,·m· p:Lis. sal vo si eRI.c•s fallecerem dm•:• n te :L HJepos.
noritlad, dos filhos, ou se o till1o obtiver, de
Substitua-se o projecto n. 20, de !SGG, pelo novo, documento eôcl'ipto o assignado pulos
soguinto:
pais, cm quo o,:tes revol,~m n. sua paterni<l:tde.
Art. 11.-l':tl'il os lilhoc< natnraes su,~cced.rl"
O Congresso Nacional docrokt:
rom :1 seus p:<is, devem se1· roconhuci<los
Art. 1." Alem do roconhocimentn tlo pn.i to::·a.lmcnto.
foitopot'C8<·ript.Ul'lL publlcaou por tost.:t!IH'IIt.o,
Art.. ]:!.• -Si u 1ilhn mL!.tm<l n~o C:llrt·
nos torrnoô tio,; n.1•ts. :2" o ::·• dtt lei n . .w:~, correr• :'t hct·ant,>a culll des~ondentos logiti·
tio 2 do setembro <lo 18·17, Iludo tambom ter • mos, henl1trit todos o~ IJeud do seus p1üs.
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A apresentoção do substitutivo, dos honrados Senadores pelo Maranhão e por Goyaz,
explicam o voto do Senado.
Comprelwnde o orador que o Senado, approvando o projecto, nií.o quiz si não oll'erecer
ensejo para ser o. respectiva ma teria encamda diversamente. e alguma cousa se fizesse
no sentido da reíbrm:t ou alteração da legislação vigen.to, que regul:t a cspec!e:
Não conhecm o orador nenhuma 1dea conCl'eta do honmdo Senador pelo Maranhão
quando S. Ex. tomou pela primeira vez
a palavra.
O honrado Senador impugnou com idéas
"'eracs o o.lludido parecer; profiigou a re~tricção da legislação vigente quanto á provo.
ou reconhecimento da filiação pater·na, ao
passo que assignalou a latitude ampla e inconveniente concedida lÍ. acção de filiação
materna.
Porém, continua o orador, si o parecer
concluiu pedindo a rejeição do projecto pelo
Senado, nem por isso deixa de ficar assigna·
lado no mesmo parecer que o regimen legal,
regulador do conhecimento da filiação pa.ternlt não carece de alteração ou reformas.
Não defendeu o orador. em absoluto, como
pensa, o honrado representante do Mar•nnhão,
as disposições da lei de 2 de setembro do
1847; procurou apenas tornar saliente
que as re!b!'mas que porventura essa lei
merece nii.o pot.liam ser tratadas destacadadenações do Reino.
mente, peta complexidade da materia, a qua.l
Art. 21.-Revogam·se as leis e disposi- não só interessa o E:~taclo e outros direitos de
ções em contrario.
t'amilia como nns suas relações juritl.icas vae
largamente
aJfectar os direitos de succes!ão.
So.l:t da sessões, 16 de agosto de 1897.Entendia o orador que, tratando·se de meB. de llfendonça Sob1•;'nho.
teria tii.o ardua, tii.o difficil, tão 110mplexa e
E' lido, apoiado o posto em discussão o se· tão import11n te, 'J)elos seus ell'aitos civis ou
guinte
sociaes, servia de bom conselho guardasse o
legislador brazileiro o, reforma completa,
hru·mcnica, systematica dessa materia
RlcQUEll!MENTO
pam quando se discutisse o Codigo Civil
Bruzileiro. por•que sq cntíio a alludida
Requeiro quo o projrcto n. 20 o os sens materia púde ser aprehendirla em todas as
substttutivos sejam submettidos ao estuclo suas relo.çües ; reconheceu, porém, que o reda Couunissão do Justi<JD. e Legisluçiio, gímen da lei de 2 de setembro de 1847 não
adiada a disemsii.o.-S. lt. Gomes de Castl'o. preencho as necessidades reclamadas pelo direi to e relações de família.
O honmdo SenallOI' tratando da paternidade
QJl Sa·. Gonç;:1l1ve!il
Chave,;;
nii.o se oppue uo requerimento do nobre Se· invocou lhe tos oxcepcionaes, mas vordudoinadar pelo M:tr·anhii.o, obsA!'I'n~:ão !llguma r·os, sobro abusos criminosos, relativos aviotem a litzer sobr,la m:it.eri:t que ollo eneerr·a, lencius irreparaveis,que a sociedade lastima e
cutr•etanto, queira o Senado permittir quo o quo o homem prutica contra don?.ellas inexorador ern breves p:>l:wras tomo na dol'ida porirntes, lh•scuidosas, ar·rastadas muitas
con,;i<lor;tção o eloquente t!iscm•so do houmtlo vezes por paixões falsamente suscitadas.
Foi jmtamento neste ponto, quo s. Ex.,
SArHtdor n11 po.rto I'('lrLtiva <'t impu:;tm~fio
o.presonltHla, pulo oradm· ao <li::cuJ•so que lovatl1. ['elo culor da sua p:tlavm, üJz consides. Ex. prolbriu <!Olll o lJ!•ilho !lo costume por ruçüos, qr.e realmonto iam clur em puro senoccasião 1lo discutir o pnrocor dtl Commissão timent" lismo, e então o orador repetiu
tlu .1 ustiç;t o Logisla~1\0, de quo o ormlor roi conltecidrt doutrina, necessm•itt 11 todos os
quu su occupam do ostutlo Llu LiireiLo: ileclu.l'ú httor.

Art. 13.-Si o filho natural concorrm•
com desccntlontes l(·gitimos, herllan1 uma
quota, ig,w.l ao quinhiio 011 a legitim11 !lestes,
menos um terço.
Art. 14.-0 filho natural não tem direito
algum aos bens !los avós e parentes do seu
pai ou tle sua miie, ell! bora recouheciilos Ic·
galmonto por estes.
Art. 15.-Ainda mosmo qne não esteja
reconhecido, tem o tilho natural 11ircito a
alimentos.
Art. l•i.-Por test<tmento ou doar;ão, não
po•lerú receber o filho natural valor maior
do que o quinliii.o hero·litario, si tiver de
concorrer com de~cen1\entes legítimos.
Art. 17.-J?allecewlo o filho no.tural ~em
1lescendentes suceessiveis, serão seus herdeiros os po.is e mães em partes iguaes; oxce·
pto o pai que não o houver reconhecido em
tempo habil, e a mãe nq caoo do art. ~ '.
Art. 18.-Ntt falta dos pais, serão seus
herdeiros ab intestalo seus irmãos naturaes
germanos ou seus descendentes; não os havcnllo os unilatcraes por parte de mãe, ou
seus descendentes; e por ultimo os unilateraes
por parto de pai, ou seus descendentes.
Art. 19.-A legitimação pot• carta ou jn·
diciul 11ão conferirá outros d.ireiws que nii.o
sejum os referidos nesta lei e ua lei n. 624,
de 2 de setembro do 1847.
Art. 20.-A legitimação por subsequente
matrimonio continua a ser regida pelas Or·
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Rr:conhocenilo, entretanto, que a lei de 2 de
rou e não fr.z rnais tlo que rnanifcstn.r o pcn·
sameuto de mnstre juriseonsulto qnc, rlcli- setembro de 1847 precisa SCI' retbl'mad:t, !•aninrlo o dil•cito, disse sBr unm sciencia, ~ua recitt, e parece ao Ol':it\or não ser opportuuo
consist0 n:t concateniznção do principio, o momfnto.
baseados n11 raziío, não se potl·rndo recorrer Límitn.-se á~ consirlerações que acabou de
oxpender.
ao sentimentalismo.
E5te ó o pensamento do orador, q ne não se
oppôz ú, reforma; entendeu Eomentc que o O §1•. :s. dle Nlendonç:~ So"
momento nU:o ero, opportuno, porque receiD. ba·i~Dho- 81•. Presidente, P~'Ç'O a V. Ex.
que ap]la!•cç<tlll duvitias ... 1m uppli ,ação do que me mande o meu substitutivo.
direito em geral.
0 S~t. PRESIDENTE - 0 substitutiVO não
As suas relações são mnltipla.s, são innu·
meras; o direito succe.1:;orío fica complet·•- esttt em discussão. O que está em c\iscussilo
mento modificarlo. E' necess:trio regular-se, é o requerimento de adío.mPnto.
JlOr exemplo, n. faTUOóa. questiio. corno lho
O SR. B. DN MENDONÇA SoBRINHo- Então
cham11va. Teixeira de !?reitas, tia legitimaçiio nfio pos"o !aliar sobro o meu substipor subsequente rnrttrimonio, e como e8sa tutivo ?muitas outras. D:1cltt a íguald:ule tlo reconhe·
CilUonto dos !ilho~, e preciso, diz O Orador 0 Sa. PRESIDENTE - V. Ex. SÓ póde fullar
saber p01· que regímen se ha ele roguln.r; si sobre o rcquerlmento de adiamento.
Pelo r·egimon brasiloiro com o que o tor·nn. an· 0 SR. B. DE MENDONÇA SODRlNIIO-Mas a
tinonlico, qualquoi.'reforma que ~e fizm• nesse rnateria tem relaçii.o com n. outra. O nobre
sentido, e ~i pelo l'egimen de muitos codígos Senador por• Minas tambem se occupou do
morlernos d)IS nações ln.tinas, e p~incip:Ll· projecto; por isso ou, em igun.ldade do cir·
mente daquello que mais so adapta ao do eum,taucias, tambem direi 11lgum11 cousa
Brazil o rla nnçilo portugueza.
sobre o mou substitutivo.
Como esta muitas outras questões podem
0 SR. GoNÇALVES C!IAVES-EU quiz apenas
appnrecCl',
restabelecer
o meu penso.mento.
Entrct11nto, o honr:vlo SenurlOI' pelo Marn·
nh[o u.prc~entou um trallalr,o que ueccssn- 0 Sr.. 8, DE ME:;noNçA SOBRINHO-Sr. Pre·
ríamcnte corrCSllOndcril ao$ altos t~lentos sí<lrm te, lliw me opponho ao adiamento pro·
de S. Ex.
posl.o. Sou o primeiro :1 reconhecer que, de·
O nobre Sonado1• por Alagrir.s le\'e a bon· pois da apresenta~iio do dous substitutívos,
dnde de o!terecer um substitutivo, com o um pelo nobr·o Senadol' pelo 1\Iaranllão e
qual. em grande parte, estir. <le aceordo o outro por mim, ambo~ <levem volto.r, com o
orador, que chegou mesmo a formular um projecto primitivo, à respectiva Commissiio,
trabalho ness~ 8entído. pi'Ocuranrlo, ta.nto para. esta, depois elo estudo, apresentar novo
quanto pos~ivel, l'es:L!var tod.<Ls a~ ditrkul· r.mbalho ou Lleeidir-so pOI' um deUes, como
dndes, que porventura :t rcform11 da lei de achar mais conl'ormo e mais conveniente,
184i pudesse trazo1•, todos o~ vícios ou de
Em todo o caso, tro.lando·se nesta oecasiilo
feitos que ell:t podesse crmw no org11nismu de assumpto tão importante, que envolve
do actual •lireito.
interesses gero.e~ tia ~ociedade e all'ecta gra~
Nilo apresentou, entretanto, semellrunte vemente o dirdto da tiunilia, eu, pol' menos
truiJalllo porque, sondo rnembi·o dD. Com- me ri to> que tenha., nem por isso devo ex i~
missiio. o o1tercch1 ao Sonatlo, protegido pelo. mir-mr de oecupar a tribuna nestrt occasíiio
autoritlo.de dos illustres collegus, e pelos pam justificar, per fu notoriamente em bom,
mesmos corr•igirlo.
i1lflUlUOS alterações por mim Jll'OpOsta.S a Jel
lia, pois, dous t1•n.b:1!ho>, um do honrado ue 2 de setumbl'o de l8o!7.
Senarlor pelo ~1ru•unhii.o e outro rio nobre Se· O substitutivo do nobro Senador pelo Manado r por• Alugir:1s.
e, a SPntir meu, detlci,nte ; nilo comNatm·aliimntc o Senado Yotarit o roqnm·i- mnhào
pleta de modo algum a lei ele 2 dE setembro
mcnto elo illustre rcprcsentauto do Mam- de
1847. Esta. perm1uwco do mesmo modo
llbii.o, e a. Cornrnís;u.o acollier:'t llovirlamonto o c1Ioi:1
de lacUlHJ.S, defeitcrs o iinperltiições.
substitutivo do S. Ex.
melhor que o Senado niio altere abso·
Julgo
O orador pe<liu n. pal:wra cnm o fim exclua lei do 2 do ~etombro de 1847, a
lutarnont"
sivo do tornar bem p;ctr·IItc nfiu tm• conheci·
monto rtlgum do qwtlqucl' idóu concreta elo vottH' o sub:;titutivo de S. Ex.
AS l<lcurms o del'ei t.os contidos na mesma
nobre Sonatlor ]leio M:tmnlriio.
C~>mb:Lteu o m·aclor o rm~jccto, rJUu No aclra. Ioí oiio, em pa.J•te, suppritlas pel:t nossajurisagora cm discussiio, j:"1 tendo 8ir.lo UJllll'OV~~tlo prurlen~ia, <tlíús muito lnta.
n,a prirudr11o quo t<trnbem mereceu a OlliJO·
0 Srt, GONÇALVIGS CIIIIYES -Falei JJCSEO
~IQ[u de S. Ex.
sentido.
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o Srr. B. DE MENDONÇA SonmNHo-Assim
pensnndo, rrsolvi-me a npresPntar um substitutivo. Não o considero obra complet:t c,
tambem declaro cm tempo, não ó propriamente obra minha.
Redigi o meu substitutivo opó~ aturado estudo dos codigos t'ranccz, heHponhol, pol'tuguez e tambem de a.lguns tmhalhos já feitos
sobre o assumptn pelo illustrado juriscnnsulto Perdigü.o Mnlheii·os,:mtor ria conhecicla
obrrt ComrnrJ11tarios á lei, n. ,f63, de 2 de

18()7
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testamento, fazer·lhe qualquer legado e
desde que hn,i:• qualquer legado póde vir a
ser mais beneficiarlo do que o filho legitimo.
Outra lacuna é a seguinte: não havendo
rlescondentes legítimos, póder ou não o lllho
natural succedcr sempre na totalidade dos
bons, de prefcrencia aos ascendentes. (Apal'tes.)

Tam bem nesta parto o illustrado jurisconsulto tem razão: os filhos natnmcs reconhecirlos devem te!' preferencia sobre os
Scte·obro de 1817.
ascendentes; uma vez que não haja descenNinguem na especie mais competente do dentes legitimas, os filhos naturaes devem
que uquelle illustrado juri>con~ulto. Em sua succeder na lteranc;;a dos pais.
obra demonstra quacs ns htcunas e imperA outra lacuna da lei de 2 de setembro
feições da mesma lei.
consiste em que, pela nossa legislação os pais
Resolvi·me a, apresentar um pr(\j~cto, não e mães naturaes não teern direito expressa aos
simples con10 o do nobt·e senador poJo Maru-, bens dos filhos.
nhão, mais complexo, poróm, tratando rl0 E' uma lacuna a sanar, pois desde que os
todos os direitos de fillios nuturae~. não só filhos naturaes teem direito aos bens de pais,
.lo seu reconhecimento, como tamhem dn. estes, po1• sua vez devem ter direito aos bens
succossão, e complet:tndo o meu trabalho dos filhos naturaos.
por aperfeiçoar a rnc·sma lei de 2 de setem- · Fallecendo o filho nntural sem descenbro, na parle que CIIUsidero realmente com dentes successiveis, devem ~ herdeiros
lacunns e imperleiçric,;.
receber partes iguaes, exeepto o pae que não
As imperfeiç,ões dn.lei de 2 de setembro reconheceu o filho cm tempo habil.
d.e 18,17 silo mnito ''on liecidas por quem se
Acho toda a rnziio na reflexão feita em 1'8•
dedicn. a estudos juriclicos,
laç·ão ao assumpto pelo Sr. Perdigão MaPerdigão Mnllu;iros os especifica om ~:eu lheiros, porque os paes e as mães, reconhetrabalho.
cendo seus filhos, devem ter igual direito a
o SR. GoNÇAI,VES CrrAvl!ls- As ideas delle successiio delles, excepto o caso em que não
não satisfazem. Estú. muito atrazallo.
tenham reconhecido o filho em tempo habil,
como já disse.
0 Srt. B. DE MENDONÇA SOBIUNIIO- Ent1•e
Discordo neste ponto um pouco do illustre
outras imperfeir;ões noto que, ciln~nrrendo jurisconsulto; a mãe natUJ•al deve reconhecer
iilhos naturoes reconhecidos com filhos Io- o filho nos ca>OS do a.rt. 2' do decreto de 2 de
g-itimos, a quota dn. suceess1io não deve ser a setembro de 1847, e desde que o não tenha
mesma pam todos eJif;s; deve hn.vor uma feito, eJJtendo não lhe dever ser confe1•ida a
diminuição em referencia uos filhos natu- successiio do filho natural.
A outra lacuna é relativa á successão do
raes.
flllio
natural pelos irmãos.
0 SR. GONÇALVIli CI!HES- Apoiado.
O Sr. Perdigão Malheiros diz que, na falta
0 SR. Go~IES DJ' CASTRO- 0 llOSSO direito de ascendento'o SU<!cesstveis, os bens dos
nunca, adm itr.io is~ o.
filhos naturaes devem s~r deferidos aos ir0 Sn. B. nE MENDONÇA SoDRINI!O- 0 mãoti, co!locados em primeiro Jogar os irmãos
germanos, e na falta destes os irmãos uni·laillustro jurbconsulto tem tod:trazil?·
Consultando os co11i!!OS das dtlfcrentc~ teraes, pela linlu1 materna, o cm ultimo caso
nnçües cultas, a começar pelo Dil'cito Rom:LllO, pela pa torna.
Existe ainda <la lcgislaçiio patria uma lacompulsando o Direito Fr!,lnccz o em fim 0s co·
digos de todas as n:wucs pohcwdas. r"- cun:~ a preencher.
Ha, pelo nosso dit•eito, n. Jegi ti moção por
conhcço o sr~uinto ]H'indpio consag~ado em
todos : o filho natural recon ltecHlo nao d01•e carta judicial. Esta legitimaçiio ó muito lata;
ter o mesmo quinitüo llercliitario que o lc· não existindo uma re>tricçiio, pôde a lei ser
alterada ou illudida.
gitimo.
Neste sentido, lcmbm Perdigão Malheiros
Encontrei u. idéa no tral1alho elo Sr. Perdl":io 1\Ialhoiros e «pt·ovcilei no suL~trtutivo quo a legitimnç:lo por carta judicial deve
M
!leal' subordinada nos principias estabelecidos
que
tive a Itonr:t de (IJ]'e~·ccer·. ,
.
A out.l'a, ]:u:unn. dn. mcBJrHI. lo, c a Si•gumtr: na lei de 2 elo ,eternhro de 18<!7. Con~igno no
JlOr testamento ou duar;~.o, o !ilho natm·:t!J~e· met.I ~ubstituLivo, Jlqu~ tambem sujeita ú. dis·
conhecido pri.Io vit• u. t;w ur:us, nn ~ucccs,ao postç,ao dos arts. ;!"o :1".
Desde que lm leis expressas neste sentido,
de seus pais, do ~uo o til !lo Icgtttrno, pc:rquo
o .[ltd H!1tural tem o diroil.o do, por doaçao ou e sobre a legitinltlçiio por subsoquonle mat.ri-
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monio, differente do l'econhecimento, pelo
Apresentei este projecto, reconhecendo que
pae, do filho natural, niio ha necessidade de o Senado deseja retbrmar ou revogar a lei de
alterar a legislação existente.
1847.
·
Existe, é verdarlc, em nossa. legislação
Como disse, não julgo que a lei de 2 de sedisposição que preceitúa que os fi!hoR na.tu- temb1·o de 1847 deva ser reformada. Entendo
raes, embora não l'econhecirlos, tenham di· q~e .ella devia _vigorar como até hoje, sem o
reito ú. alimentos; existem tambcm rlisjlosi- mm1mo nccrescimo.
cões, determinando que os filho~ espurios
Penso que uma lei vigente ha .50 annos,
igualmente tenham direito à alimentos. Em tendo dar~o tiio bons resultados na pratica,
todo o caso,sendo esta uma idé;L que não devo deve contmuar até a elaboração do codigo cificar sómente na legislação anterior, consi- vil destinado a completai-a em todas as suas
gnei·a no meu projecto, atim de dar-lhe me· disposições.
lho r organização.
Toda e qualq ue1• reforma. actual neste sen ·
tido seró. pouco duradoura, poucos beneficias
Neste projecto occupo-me ainda do reco- trará á sociedade.
nhecimento paterno e materno.
Segundo e de suppôr, toremos om breve um
Pela lei de 2 de setembro do 1847, o reco· codi;.!O civil.
nhecimonto dos filhos naturaes está sujeito Para ,que re~ormar uma lei que hn 50 ansómente á escripturn. publica ou testamento; nos esta em VIgor sem te1• solrritlo o menor
e a. lei, estabelecendo ainda a diiTerença entre retoque1
o art. 2' e o art. 3', exige naquelle que o Antes ~e concluir, seja-me licito estranhar
reconhecimento do filho natural seja feito que um !Ilustre Senador pelo Piauhy houpor escriptura publica, antes do casamento, vesse upresentado u este respeito um propara. que 11lle possa concorrer á successfio jecto_ incompleto e defeituoso, mera reprocom os legitimas; e, segundo o art. 3", no ducçao_ das O,·rlenaçües rlo Reino, reformada
caso rle não haverem filhos legitimas, elle pela lei de 2 de setembro de 1847.
porlerá ser reconhecido por testamento ou
Expendendo estas considel'ações, não tive
cscriptura publica..
em mente mais do que justifica,· o meu subA nossa legislação nesta parte é deficiente. stitutivo. Espe!'O quo a illu5trada Commissão
Quasi todas as legislações teom adoptado prin· d<;l Justiça e Legislação o reveja e estude, sercipio mais lato a este respeito. Achando ra- vmclo e!lo uo monos do base po.ra trabalho
zoavel o dispositivo de diversas legislações, ma1s completo, de utilidade para o Brazil e
consignei tambem no meu projecto os dons para a ~oçicdade.
modos pelos qufles os tllhos. natura.es pode!n
Ninguem mais pedindo a palavra encerra'
ser reconhecidos: no registro du nasc1- se a discussão.
,
,
.
mento, e por acto publico.
São estas as principacs nl ter;\r,:ões, a meu
I os to a votos, e app1•ovado o requer1mento
ver, convenientes, do accoi·rlo com o illus- do Sr. Gomes de Castro.
trado jurisconsulto Pe1•digão Malheiros, fazer
Fic11 adiada a discussiio do projecto, que é,
na lei 2 de setembro de 1847 ; e ao mesmo com as emendas, remottido a commissii.o de
tempo tmtei do assumpto de que se OC· Justiça e Legislação.
cupou o honrado Senador pelo Mamnhilo : !1
acção de investigação.
O §;•. Presidente- Estando ex ao.
Pelo Direito Fruncez, 11 acçiio de investi- tad:t 11 materia da ordem do dia, vou lev;ngação é permittida sóniOnte pn.m a nmtm·ni- tar _a sessão, designando parti "da seguinte
dade.
sessao :
Achando uinda deficiente o codigo rranccz,
Trv.balhos de Commissües.
e concordando com o honr:ulo Sena.rlor, exigi
a ~cção de investigu.r;ão rle p.ii.CJ'Il idade o ma·
Levan ta-so a sessão ás 2 1/2 horns da
ternidflde, e fui alem, 11assci parn. o meu t arL1c.
projecto tOllos os ca~o~ espr)ciflcados no corligo portuguez, e no tl'aunlllu <lo S1·. Coelho
Rodrigues, uflm de ~ tw o,; HJci"s p11ra :t acçiio
de investigar;iio fo$,Cill mais !<Lto,;.
Eis,em summa, o meu Jll'Ojecto. Clmmo parn
feita om virtude da deliberação
olle a attonçíio do Senado, mostrundo mttis Publicação
do
Sanado
na sessão do 16 do agosto de
uma vez qu:1nto é dt1ficiente o tlo honrudo
189?.
Senarlor pelo Mttranhiio.
O mou projecto, sem revogar li. lei do 2 do
setem!Jro do 1847, vem completn.r as ;,uas Sr. P1•esirlonte rio Senado Federal
!JletlMS o dolleioocitt, ntó hojo suppridus
Com a inclustt in formaçfio, prest.uua poJo
púla ,jurbprudOIJ•Jiu..
Ministorio da F'::w.ondtt ácorc:t d[llicençll soli-
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-A Socicd:t•1o foi constituída JlOr meio ele
um:L snbRcripç,iio popula1· e, na fó1•ma dos
seus estatutos, com o. ilm rle concorrei' ou
auxiliar o Governo na fundação de um asylo
ao qual seri:tm recolhidos o trata•' os os ser·
vi dores Jo paiz que, por sua velhice ou mu·
i;iluçlio na guerra, niio pudessem prestar ser·
viçoos e, d:t~ltL a sulliciencia de meios, pro·
tcgor a erlucaçii.o dos orphãos, filhos de mílitai·es moJ•t,)s em campanha ou mesmo quando
destn,cnilos no serviço das armas. o mais ainda
prestar soccorros quo couberem om suas
Minisl;orio da Fazenda, 10 de agosto de l'ot•ças, its mães, viuvas o filhos dos militares
!897 ·
ou mortos, ou impossibilitados do serviço em
combate.
Sr. Presidente tia RepublicD.:
A sua dur:tção seria po1• todo o tempo
O requerimento do director tlas Rendas Pu· que existisse o Asylo de ln validos da Patria;
blicos, Sr. Luiz Rodolpllo Cavttlca.oti 1le Al· e como pertence ao Governo a adminis·
· buquerqne, para lho ser conco•lido pelo Con· t;açiio e regímen elo referido estabelecimento
gores>o um anno do licença: com osrespoctJV?S ella, consideradrt como elemento auxiliador
vencimentos tem inteiro fundamento. po1s ilaqueUe, para o fim CILl'idoso, ~e. sua instijustiric:t-se pelo estado de saudc deste rlig-no tuio;ü.c, serm representada e dmgHla por um
funccionn.rio, aggravado por servl.,,cs pesados, conselho composto rle um presidente e, em
durante longos annos. Pode-se atl!rm:tl' que seus impedimentos ou falt!t, de um vice-preá sua assiduidade o dedicaç,ilo ao tmbal ho sidente e seis conselheiros, sendo os rlous
consciencioso e profic1ente mu.to deve a F:>· pr·imeiros nomeados pelo Governo e os outros
zenda Public3., sendo, oortanto, de eleme:nn.r por eleiç:i.o em assembléa de· socios. A injustir,'a que os poderes competentes propor- tervenc.:ão, pois, que cabia ao Governo na
cionem-lhe os recursos necessar1os p:tl'll quo, Sociedade c1·a ter ali i um delegado para direstabelecido, possa voltar ao exercício de l'i"il-a, l'epresentad•i em seu presidente.
smL:; funcr;ües, cujo desempc_nllo muito ~an~3. ';:,o quesito - Se a sociedade teve seus escom a escrupulo~a e intelllgcnte appltcaçao tn.tut,us approvados :pelo Governo e como foi
que lhe dispensrt. -Sande e Jraternitlado.- constituída a directol•i::. do Asylo, com os
Bernm-r.lino ~e Campos.
actos que lhe deram admínstração :pela repartiçilo drt Guerra?
-Teve estatutos approvados pelo Go·
verno pOl' •lec•rr.to n. 3.904, de 3 de julho de
Sr. Presidente do Senado Federal
l8ü7, o a administmçilo do Asylo era iudepen·
Satisfazendo a requisição constante da Mcn· dento d1L da Sociodode.
sagem que me dir.tgistes em ~5 do J~e~ ]Jr~ 3" qucsi to-Si 11 fusão da Sociedade com a
ximo findo, passo a:; vos>as maos as mlorm.t· Associaçüo Comme1·cial teve o assentimento
~,,ões prestadas pelos Ministros de Est:ulo du do Governo ou o concurso dos poderes puGuerra e da Fazenda, úcerca da Sociedade blicas 1
Tevo impugnuçiio por parte do Governo,
Asy!o dos Jnv11lidos da Patria.
quando Ministro da Guerra o con;elheiro João
Capital Federo!, 23 de julho •lo 189ô.- José du Oliveira Junqueira., que indeferiu a
Prudente J, de li!o1·aes Ba1·rus, Pl'CSidente ll:t petiçiio d1t Associn çiio Commel'Cial em 14 de
Republica.
outub1•o lle 1885 com o seguinte despacho :
-Examinando detidamente os papeis relativos ú trans!il!'encia das apolices perten •
coutes 1i Socíednde Asylo dos Invalidas da
Sr. Presi•lcnte da Republica.
P:~tria, estabelecida ue;ta Capical no anno
Para satisfttzer tL ro~nísir.:i\o <lo Sonndo em rio !SG7 o cujos humn.nitarios intuitos se ins·
Mensagem do 15 tlo mez findo, acerca d:~ So· CJ•ovcm no Jlrirnoil'O artigo dos estatutos de
cie•lado Asylo dos !nvalit!o~ da Patr!n, venho ~5 elo fevereiro daquelle nuno, nos seguintes
prosln.1·-vos as inf,n•m:tçues _l'el:ttJvus aos termos :
qmüro primeiros ques1tos, cu,Jos n.ssumpto~ «Art. !."A sociorlnde Llonominadn.-Asylo
corrom pelo ministorio rt meu en.rgo:
dos Jnvttlitlos d:t Patri:L-, cu,i1L seue prin·
I" ~ues:to.- Como /bi conslituirl:L n. so· C!Jiill é n:t <'llpital. tio lmporio, tem por tlrn
cicda•le dcnolllinu.dn Asylo tios l:Jvalirlos d:t crHWOT'rc•r OLL auxllt<U' o Govet·no ImporJaln;~
Patl'in. 0 ~ual :t intervun~itO tjuo, ness:L ~u-\ J'un_ul1\'i"Lo o, custeio 1\e um u.sylo, no qunl
ciollado, tuvo o Governo !
soJ•ao rccollJtL!os e tro.t111los os sm·vidores t!o
citn.d:t pelo director das Ronllns Public:ts do
The~ouro Fedel'al Luiz Rodolpllo Cava!cunt:
de Albuquerque, s:.tti,;fa\:o <L requi;i•,oiio coustanto dn. vossa Mensagem do 10 do corrente
mez.
Capito.! Fedem.!, I I r! e a::;osto de 1807.Prudente J, '1-e J11oraes Bltl'ros, Presidente da
Republica.
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p11iz que por sua velhice ou mutilação na ção e o ata.que do direito claro, definido de
g-uer1•a niio porle1•em mais prestar >erviços , uma mane1m stmples e correcta no l'eferido
e, dada a su1llciencia de meios, poderiL ella urt. 15.
Resume-se elle em .poucas phrases-Emoutrosim p1•oteger a educação dos orphãos,
filhos tle militares mortos em campanha, ou quanto este (o asylo e não a socierlade) existi?·.
mesmo quando destacados no serviço das li: <lepois estas (tratando d;t hypothese cvenarmas; e assim mais, pt•estar soccorros que tualis~ima dtt cxtincção do asyto da caGa do
couberem em suas forças âs mlies, viu~as e estabelecimento): em (avor de algum estabefilhos dos militnrcs, ou mortos ou impossibi- lecimento pio;
B, tendo attentamente ponderado nestas
litados do serviço em combate>>.
·
E, reconhecendo que essa sociedade fol•mou- razões e ~a ,jm·irlica argumentaçào do parecer
se e floresceu sob os auspicias rlos porleres pu- dtt commtssuo fiscal deste Ministerio e tambli~os e de todas as classes da nossa populaçitn, ~em, na justissimtt resistPnciu teita pelo' digno
a ponto de attingir o seu capital iL elevada m~pector da Cntxa da. Amortização, não persomma em apolices da divida publica de nuttmdo a entrega requi~itada das referidas
apolices:
l. 403:000$000 ;
Considerando que. a reunião de varias
Indefiro a pretenção da illustrc Associação
cidarlãos, por certo muito dignos, não Commercial do Rio de Janeiro.
podia tel' declal'ado extinctos e não exisEntretanto, peltt resolu~ão de 25 de abril de
tentes 11 Socir•dade e o Asylo dos Jnva- 1888, tomada sob1·e consulta do extincto conlídos da Pat1•ta, porque este notavel selho de Est:;tdo. e em virtude da qual foram
Estabelecimento rle origem semi-official e sul.rogados u. thta as,ocia\•iio os dil•eitos e as
semi-popular, esta ahi protestando contra obrigações da .. uella, averbaram-se em seu
essa p1·etenção, está ser•vindo noite e dia aos nome as referidas ttpolices.
nobres fins de sua creaçiio, est;1 prestu ndo
4" q_uesito. Qual o c·stado em que se acha
s.·~viços relevantes :;os martyres da patria, a acçu.o que o Governo mand"u promover
elle ahi ~stà com s.. us azylados. a sua guar- para snlya:::uu:dar .o patrimonio da socienição, os seus empregados militares e civis, dade ? Am<la nao fo1 pt·omovida a acção que
suas officinus ile trabalho modesto, suas en- se pretende mtentat·, ngu:.rclnndo-se para.
fern.ariaR e todas as creações necessarias ;· 1sto a remessa dos documentos solicitados do
Considerando mais que não podia upplicar- Ministerio da Fazenda, hoje recebidos,
se ao caso vertente o artigo dos estam tos da
Capital Federal, 22 de julho de 1896.sociedade Asylo dos Jnvalid<·s da Patría,
Bernardo
Vasques.
citado contraproducentemente nareuniíi:o que
teve Jogar para decretar a improcedente dissolução, pois bnstariL transcrever as palavras
corr•ectas e sabias do art. 15 rlos estatutos,
Sr. Pres_idente ela Republica-Para satistamanda<los executa1• pelo decreto imperial de
z~r.
a,o ped1do rle esclarecimentos ~ue vos toi
n. 3.004, de 3 de julho do 1867.
dmg1do pelo Senado Federal em Mensa"'em
Eis a integr<L do referido artigo:
n. 17 ~e 15 de junho ultimo,' tenho a bo"nra
Art. 15. As apoliccs compradas pela socie- de
mlormar-vos relativamente ao 5" e Qo
dade ou que constituírem seu funrlo ou patl·i- quesitos
da referida mensagem:
monio, e cujo ren<Um .. nto é a}Jplic<LVel ao
!"Que existem actualmente inscriptas na
Asylo de ln validos da Patr•,a serüo inalionaveis, emquanto este existir· e presta!' os soe- Ca1~a de Amortização, como patrímonio dn.
carros para que é instituído, pelo que, com Socr~dude Azylo dos Invalidas da Patr•ia !.519
~ua cessação. volverão no domínio social, pal'a apoltces do valor nominal de 1:000$000
t8rom destino ou applicação em fa vor• do ~ada umn. e. 10 do. 500$000, as quaes, coualgum ou alguns dos estabelecimentos pios !orme vos d1gnarers d,e ver da demonstração
existentes on J'un lnçiío dr· <Llgum novo ele que .Junta, que submetto a, vossa np1·eciação. orhaja necessirhvle, conforme resolver a socio- ganizada pelarepat•t;ção citada, foram adquiuade sobr•· propoHt.:L do conselho director: l'luns por aq uelht sociedade, de 20 de abril
para est~. deliliemç•ão, porem. <lcverão estar rlo 18f>5 até osta data, umas por compra e
out1·as por mc;o de don~iio.
presentes pelo meno,; :iOIJ socios ;
O Asylo de ln va!irlos da Patria oxiste im· . ~" Que os juros desses títulos na importunport:LUtll e gro.ndn, O, pois, O :tl't,lf>, e n. ga- em semestral. de 38: 100$000 te em sido pa"OS
rantia ~mcaz e jurídico. de que não se pórlo ao Thezouretro da Assocmçilo Commcr;ial
toc:ot· no capital rcpresentu.do pelas apolice~ HeJ•mun~ Joppe1•,em virtndo da Podaria deste
po>suidlls (ou outros bons), não sú as primi- M1111sterl0 u. ICJ7, tlu 4 <lo Setembro tio anno
tivas como as aclr}uiri us depois. O 11m, JlOI' pussado.
mais digno e util que seja-de consLrucr;úes
Cap~tal Feclor~tl, 20 do ,julho do 1896. de outro genero-não lHide justillcar a nova- F1·anc•sco da Paula Bodri!lucs Jllvcs,
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1, .••..• !12.279 •.•••.••.••••••.•••••••.••••••.••.•. ,Comprada á Union Bank o[ Lo11don.
518 •...•. 107.602 a 108.119 ••••••••••••••••••••••••• Relação annexa ao aviso n. 2, de 2 do janeiro de 1868.
18, ...... ,107.527 a 107.544 ...••.•••..•••..•••••.•.• Comprada a Antonio Luiz Barbasa da Cunha.
42 ..•••. 120.697 a 120. i38 ••.••••••••••••••••••.••• Relação annexa ao offlcio da Secretari;L cJe
Fazenda, de 30 de novembro de 1868.
2, .•.•.. ,127 .373 e 127.374. . . . . . . • . • . . . . • • . . • . . • • • . Idem, idem, idem, d~ 23 de d~zembro ~e 1868.
1 •..•.. 3.126 .•.•.••• : •••.•••.•••..•••••••••••••.. Comprada a. D. Maria Antoma de Fa•uJ..
47 •.•.•. 137.070, 137.071, 134.183 a. 134.20":2., 134.907
a. 134. 931. ••••••..••••••.•••••••••••••••• Relação annexa ao offlcio da. Secretaria da
Fazenda, de 6 de março de 1869.
351 •••••• ,155.663 a 155.6~7 .•.•••••••••••••••••••••. ,Ide~, idem, idem, d~ 16 de setembro de 1869.
60 .••••. 204.400 a 204.4"9 ••••••••••••••••••••••••• Officm da Secretnri,\ da Fazenda, de 11 de
agosto de 1870.

"

32.623, 37.031, 93. 9"27, 102.292 a 102.299,
149.787 a 149.795,147.048 a l47.067 ••••• ,Comprada.
II. ..••. llll.496 ..••••••••.••.••.•••••.•.••••••.••. Legado de Bento José

1001 •••••• 177.261 a 77.296. 91.2-53 a 91.262, 91.077 a
91.086, 18.638. 23.286, 2-4.616, 2-4.617,

I

Demonstração das apelices que foram compradas para a Seciedade Asylo dos Inva'idos da Patria e bem assim das que lhe foram
doadas desde abril de 186:> até ésta data

DATA D.\. TRANFERENCIA

20 de abril de l8B5 .......•..•.
3') de dezembro de 1867 ..•.•..•
18 de janeiro de 1868 ••....•...

II de novembro de 1868•.•.••..

26 de dezembro de 186S .•••••..
24 de fevereiro de 1869 ••••••••
6 de março de 1869 •••...••••.
16 dé setembro de 1869 .•••••••

II de agosto· de 1870...•••••••.•

6 de julho de 1872 ••••••••••••

5 de agosto de 1872 .••••••••••
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61 •••••• (209.158 a 209,163 ........................ • (Idem ao Barão de S. Franaisao Filho.

Silva.
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2 ...... 21.705 e 21.706 .. , ........ ............... Idem a Antonio Pedro de Alcantara.
2 ..... _ 56.583 e 56.584 ................... ...... Idem a Martinho Maximo Alves da Si!m.
4 ...... 163.056 a 163.058, 141.984 .............. Idem a Joaquim Marques Pinto.
17 ...... 27.321, 21.640, 30.673, 2.'1.595, 24.710,
' 165.689, 178.909, 108.945, 108.946,
94.512,71.690" 71.692,76.191, 239.244,
133.181, 104.643 ............. ........... ,Idem a Attilio Boselli.
2-51 ...... 1165.556 a 165.565, 142.421 a 142.430,
197.301 a 197.305 ••• •••••••••••••••••••• Idem ao Conselheiro João Manoel Pereira da

51. ..... 1235.54 2'1 a35.54G ... , ..................... (Legado do :Marquez do Bomfim, aviso n. 144,
de 20 de dPzembro de 1887. Foram recolhidas ao Thesouro em virtude do officio da
Secretaria da Fazenda, de 20 de setembro
de 1889.
601 ..... -1236.904 a 236.963 ......................... !Compradas a Temislocles Petrocochino. Foram transferi~as para a conta da Província da Immaculada Conceição dos Religiosos Franciscanos desta Copital, com a
clausula «inaliena vei!;>>, em virtude do
aviso do Ministerio da Guerra, de 4 de
março de 1875.
21 ...... 1134.556 e 134.557 .. - ...................... Comprrulas ao Dr. João Pire> Farinha.
33 ...... 252.329 a 252.361 ••.......•.•••..•..•••.•. Relação annexa ao ofllcio da Secretaria da
Fazenda, de 20 de fevereiro de 1877.
501 .... .. (257 .294 a 257.313, 2-">1 .375 a 257 .404 ..... Officio da Secretaria da Fazenda, de 6 de
junho de 1877.
55 ...... 85.762 a 85.816 ........................... Compradas ao Banao do Brazil. ·

NUMEUOS
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31 de julho de 1874 .......... ..

Março de 1875 ........... 1

9 de outubro de 1876 ........ .
20 de fevereiro de 1877 ....... .

6 de junho de 1877 ......... ..
19 de janeiro de 1878 ........ ..
17 de julho de 1878 .......... ..
Idem idem ..........•........
20 de julho de 1878 .......... ..
25 de julho de 1878 ........... .

4 de julho de 1879 .......... ..

J

Idem idem .. .. · · · · · · · • • • · · · · · ·

---...

...
~-.......

__

---·-·

..

~---- --=-~---

-,-·-

---

.. ... • ,,
1011.577 a. 1.586 .............................. ,Compradas a.· Luiz Augusto Ferreira de
Almeid&.
331 ... ... 1273.029 a 273.061 ........... • ............ Idem ao Banco do Brazil.
36 ...... 265.408 a 265.443 ........ ............... Idem a Pedro Leopoldo dos Guimarães Peixoto.
331 .. .... 1229.340 a 229.369, 204.323 a 204.325... Idem á Companhia. Popular Fluminense.
7 ...... 14.425, 14.426, 19.774 a 19.778 ..... ... Compradas a Frederik (menor), filho do finado Frederiks Holgt•ina Theodori Grundlürg.
2!1 ...... 1161.386 a 161.405, 161.189 a l61.192 ....... jCompradas a Matheus Gonçalves de Oliveira
·
Roxo.
221 ...... 166.274, 66.70! a 66.707, 127.032, 91.816,
109.007, 126.580 a 126.585, 145.736 a
145.738, 225.796, 243.480 a 24:L482 e
221.198 ................................. Compradas ao Banco do Brazil.
34 ...... 264.117 a 264.150.........................
»
»
»
»
»
37 .....• 250 035 a 2.'i0.071.........................
»
>>
>>
>>
»
35 ...... 273.947 a 273.981.........................
»
»
>>
»
»
28 •.•••. 296.971 a 296.998.........................
»
»
» »
•
38 ...... 293.337 a 298.374.........................
»
»
»
»
»
15 ...... 297.301 a 297.315.........................
>>
»
» »
»
4 •....• 90.008, 9J.009, 91.637 e 91.638 ............. Legado de Jo~e da Silva Fraga. Transferidas
por fallecimento do Conselheiro Manoal
lllaria de Moraes V alie, que era usofructuario. Aviso n. 144, de 20 de dezembro
de 1887. Recolhidas ao Thesouro em virtude de officio da Secretaria da Fazenda, de
20 de setembro rle 1889.
1501 ...... 146.53~ a 46.681 ........................... !Relação n. 43, de I de junho de 1887, annexa
ao officio 1la Secretaria da Fazenda de 20 do
mesmo mez.
201 ..•... 1235.421 a 2J5.44J ••..••••••••••••••••••••. !Em virtude do officio da Secretaria da Fazenda,de 27 de setembro de 1887, gl'avou-se
a clausula de- intransfel'iveis- Legaias
por Antonio Godinho da Silva.

.~..:-·

4 de julho de 1879 ............ .
12 de janeiro de 1880 ..•....••.
6 de julho de 1880 .•••..••.••.
7 de janeiro de 1881 ....••....
6 de julho de 1881. ...•.....•.
6 de julho de 18tll .......•....
9 de janeiro de 1882 .......... .

12 de julho de 1882 .........•..
3 de janeiro de 1883 .....••...•
3 de julho de 1883 ..•.•....•...
14 de janeiro de 188!. ......... .
3 de jultto de 1884 ............ .
17 de janeim de 1885.......... .
29 de março de 18B7 .......... .

20 de junho de 1887 .••.•.•....

19 de setembro de 1887••••••.•.

3 de abril de l8E8 .••••..••••••.

531 •.•.•• 1266.668 a. 266.672, 145.352, 190.683, 130.457
a 130.464, 302.102 a 302,113, 80.886 a
80.893, 20.293, ll2.047 a ll2.050, 188.377,
178 514, 178.515, 65.581, 36.171, 233.507,
43.071, 161.045, 189.891 a 189.894 e
46.975 ............... ., ................. ICompradl\S a Case:niro III rairJ. de Sampaio.
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DATA DA TRAXSFERE:\CIA

25 de abril de 1888 ............ .

20 de jUJIJO de lSSS ........... .

21 de julho de 1888 ........... .
5 de janeiro de 1889 ....••••...

Deduzindo ............. .
Restam ................. I

APOLICES

1: ooo$ 1 5oos

l\'U::UEROS

OBSERVAÇÕES

261 ..... . 11.939, 1.940, 24.005, 24.006, 34.741, 35.537,
a .'15.541, 35.543, 37.763, 37.764, 42.551,
43.138 a 43.140, 49.722, 83.397, 83.398,
124.445 a 124.447, 257.977 a 257.979 .•. jCompratlas a Lydia Augusta Espinheira, C"-·
sada com José da Costa Pinto.
201- .... . 124.132, 24.133, 25.545, 45.099. 45.100,
126.645 a 126.648, 162.536 a 162.538,
168.087 a 168.094 ....................... -I Compradas á Sociàte de Mines d'O•· de Fm·ia,
que as vendeu em virtude do alvará annexo ao requerimento n. 135, de julho
de 1888.
22, ...... ,276.179 a 276.200 ......................... ·!Compradas ao Banco Internacional do Brazil.
46 ...... 2.905 a 2.907, 140.824, 52.990 a 53.00Z,
94.9II, 92.133, 92.134, 182.247, 182.248,
63. 872, 1.296, I. 632, 1.633. 21.802 a 21.804,
80.055, 80.056, 95.882, 95.883, 59.863 a
59.865, ll6.985, 42.800, 9L340. 70.784, :
70.785, 252.515 a 252.517 e 37.967.
1

101

I. 7991
10
foram transferidas, sendo: 220 ao Barão de Itacurussá, em I 1 de novembro de I889,
280 · · · · · · !que
e 60 aos Religiosos Franciscanos, em 6 de março de 1875.

1.519

=T

H

_..
~~:'~..rl.,;~-..::~-
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NoTA- As apolices que estão enumeradas em grypho foram as transferidas ao Barão de Itacurussá, e as demais aos Religiosos Franciscanos.
~aixa de AmGrtização, em I7 de julho de 1896.-0 2• escripturario, A• tonio J. M. Zamith Junim·.-Visto.- O I• escripturario,
servmdo de chefe, J. S. Sampaio .
•
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78" SESSÃO Im 17 DE AGOSTO DE 1807

Presidencia do Sr. 1lfanoeZ Victorino

Ao meio-dia, abre-se a sessão, estando presentes os Srs. Senadores: Manoel de Queiroz,
J. Catunda, José Bernardo, .Toaq nim Sarmento, Francisco Macharlo, Gomes de Cnstro,
Nogn~ü·a Paran11.g-ua, Pires FArt•eim, João
Cordetro, Alvaro Machadr,, Abdon Milanez,
Almeida Barreto, Joaquim Pernambuco, B.
d~ .JI1enrlonça Sobt•inho, Rego Mello, Leite e
Otttctca, Coelho e Campos, Rosa Junior, Gon·
çalves Chaves, Fernando Lobo, H.odrigues
Alves •. Paula Souza, Moraes BrLl'ros, Caiado,
Joaqmm de Souza, Alberto Gonçalves, Vicente Machado, Esteves Junior, Gustavo
Richard, Pmheiro Machado e Julio Frota(31 ).
. Deix11.m de comparecer, com causa parti·
ctpada, os Srs. Raulino Horn, Justo Chermoo~. Benedicto Leite. Cruz, Pedro Velho,
A;lmmo Atronso, Gonçalves Ferreira, Rosa e
Stlva, Leandro Maciel, Severino Vieira, Virgilio Damazio, Eugenio Amorim,Porciuncula,
E. Wllndenkolk, Feliciano Penna, Leopoldo
de Bulhões, Generoso Ponce, Aquilino rlo
Ama1·al e Ramiro Barcellos ; e, sem ell11, os
Srs. _Manoel Ba1•ata, Roy Barbosa, Henrique
Coutmho, Domingos Vicente, Q. Bocayuva,
Thomaz Delfina, Lopes Trovão e A. Aze.
redo (27).
E' lida, posta em discussão e sem debate
approvada aacta da sessão anterior.

1807
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um Estado ; e, no art. ·i', cstatue que os Es·
tados podem encorporar-se entre si, subdividir· se ou desmembrar-se para se annexar
a, outros, mediante a aquiescencia das respectivas assem bleas legisla ti v11s, em rl uas se~sões
annuo.s successivas e approvação do Con·
grosso Nacional.
Este e o meio constitucional parrt que o territorio em questão .volte ao Estado a que
pet·t~nceu.

Por outra fórmn. não póde o Senarlo repa·
rar a violencia soiTrida por Pernambuco em
razão de seu amor ii liberdade.
A Com missão de Justiç·a e Legislação é, por~anto, de parecer que o projecto deve ser re·
Jett.n.do.
Sala <las Commissües, 16 rle agosto de

•

1807. -Fernanda Lobo.-J. Joaquim de Sow:a,
-Gonçalves Chaves.

E' lida e posta em discussiío, que se encerra sem debate, ficando a votação adiada
por falt.a de numero para deliber·aJ', a redacção finttl do projecto do Senado, n. 60, de
1896, que permitte aos ofllr.iaes da armada
rerormados antes de instituido o meio soldo
paro. suas familias contribuir para o monte·
pio com a joia e quota correspondentes á
patente em que se acharem reformados.

ORDEM DO DIA
TRABALHOS DE COMMISSÕES

O Sr. I• Secret;ario declara. que O Sr. Presidcnt;e- Constando a
niio ha. expediente.
or.iem do dia de trabalhos de Commissões, ·
clarei a palavra aos Srs. Senadores que m
. ~ ~r. 2" Secreta.-io lê e va.e a queiram prtra. assumpto de expediente.
1mpr1mtr p11ra. entrar na ordem dos trabtJ.lhos (Pausa.)
o seguinte
Ninguem pedindo a palavra., vou levantar
11.
sessão,
designando para ordem do dia da.
PARECER
sessão seguinte :
N. 03- 1807
2• discussão da. proposição d11. Camar11. dos
Deputados, n. 59, de 1896, que auctoriz11. o
O projecto do Senado, n. 2, do 1896, que Governo a a b1•ir o credito supplementar de
restitue ao Estado de Pernambuco o terri· 14:125$100, supplemento.r i1 verba-'Exerci·
rio da antiga. com11rca do Rio S. Francisco cios findos- do orçamento em vigor, para.
niio veio ao Senado pelos tramites legnes. ' pagamento aos empregados das obras do porto
Em oclio aos revolucionarias rlaquelle Es·
Recife, dos salarios correspondentes aos
tndo, que tentaram em 18!7 e !82·1 prochtmar do
mezes
rle novembro e dezembro de 1892;
a. independencia e a Republica, o Gowrno
real ma!'Jdou que o referido territol'io p;tssnsse 2" discussão da proposição da. Gamara. dos
pa,rn Mma.s Gerar·s; o que nlio tenúo tido Deputados, n. 8, de 1897, que amplia aos of·
~xocução, foi ordenado de novo pelo Governo ficiaes das classes annex11.s da arm11.drt a re·
1mperml, por acto de 7 de .i olho do 1824. forma volunta.ria ou compulsaria e regula.
A Asscmbléa Geral Legisla. ti vn. dete1•minou p~1:a esse elfeito as idades e gratificações ad·
em 1827 que ii B11hi11 ficasse provi~oriamcnte dtctonaes.
incorpomdtt essa parte de Pernambuco, o que
Levanttt-se a sessão a. meia. hora depois do
perdurou r1te o advento do. Republica, isto ó, meio·llia.
por G2 annos.
A Constitui\'fio Feder11l dcclam, no 11rt. 2",
quo cada uma. dns antigas provincia.s formara
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parte de alguns Cong1•essos de ~stados, tri·
butando a importação da producçuode outros
Estudos.
. _
Presidencia do 81·. Manoet Victm·ino
N:~ ~Iludir ln, J'epresentação cita a AssoCJaçu.o
Commerci:~l o facto recente de ter o Congress~
Ao meio-dia, abre-se a sessiio, ostundo pre- Le"'islativo rio E~tado de Pernambuco, na le1
sentes os Srs. Sonaelorcs: Manool de Quoil'OZ, de" oreamcnto p:mt o excrcicio rle 1898, htn·
J. Catunda, José Bernardo, .lo,quim S:tr- çndnn.'impnsiç:iio ele 6 "/" sobre a impo?'lação
mento, Raulino Horn, Fmnciseo Mnchar 1o, rle pr.Jrlul'los de ot<t>·o.< Estados que tenham
Mnnool l3111'at.n, .Justo Cherrnont, Benodieto simiiMe< em Pcrnamlmco lart 3" § 4" n. 10) •.
Leite, Gomes de C<~sl.ro, Nogueit•;t P:mma· o Estn.1lo da Ji;th ia foz o mesmo com a taxa
guá, Cruz, João Cordeiro, Alvaro Machado, tlo 12 °/u.
·
.
, .
Abdon Milnnez, Almeid·~ Barreto, Gon\'alves
Um mal entendido protecciOnismo as illdUS·
Ferreira, Ros11 e Silva, .Joaquim Pernam· tl'ia' locues tem detm•minado este fncto, que,
buco, B. de Mendonça Sobrinho, Rego Mello, alem do pri>voc:tr rcpr·esalias. ncabarit por .•mLeite e Oiticica,Rosa .Tnnior, Severino Vieira, nullnr completamente ns nascentes indus·
Q. Bocayuva, E. Wandenkolk, Feliciano t1•ios nacinn<1es. E é o ~ue Jittalrnente succePenna, Fernando Lobo, Rodrigue,; Alves, dPl'ÍL pch~ lutn. interestadual de tarif11s, gmPnuln. Pessoa, Moraes Barros, Caindo, Leo- vnndo cada Estnc!o onile se cler a exploração
poldo de Bulhões, Joaquim ele Souza, A. Aze· de uma industria qunlquer a. importação
redo,Generoso Ponce, Aquilino do Amaral, de similareR dP. outro~. EHt.ados.
Alberto Gonç:alves. Vicen to Maclmrlo, JM,e.vns
Rnsoa.ve!monte, o Estado que aperfeiçoa e
Junio1•, Gustavo Riclmrd, Pinheiro Machado exptor·n uma deterrninad:J: inrlustria. ?ão o
e Julio Frota (43).
tltz unicamente com o intuito de se1•vn• e:x:Deixam de comparecer, com crmsn ]mrti· r;Iusivamente ao C!lnsumo do mesmo Estado e
cipa1la, os Srs. Pedro Velho, Almino A:ffi•nso, promoverá, n, exportar;ão pnra _o Di1tural desCoelho e Campos, Leantli•o Mn.ciel, Virgílio envolvimento do swt producçao e augmento
Damazio, Eugenio Amorim, Por·ciunctll<l., de sua rique%a.
Gonçalves Chaves e Ramit·o B;~J·cello.<; e. sem
Economicanwnte, a lutn, ele tarifas entre os
ella, os Srs. Pires Ferreira, Huy Bn.rbns:1, Estados tJ'<Jria., Pntre outros, o inconveniente
Henrique, Coutinho, Domingos Vicente, Tho- maximo do 1•eilur.ir a-; industrias explo1•adas
maz Delfino o Lopes Troviio (15).
dentro do tori'itorio dos Esta,los n proporções
E' lida, posta om dis~ussão o ,cm debato rliminutas, procurando cruln. um, em pequena
escaJn, e apcn~ts pam o consumo loc11l, estaappr•ovada :t acta da sessão antcriot•.
belecer torJ[J.s as inrlustias de que houvesse
necossidade.lsto
é impossível; porqu~,
O Sa•. l" Secret:u•iio dú conta do tendo a industriaaliás,
rlo soecorrer-se de mater1a
seguinte
1primn resprctivn., ns ciJ·c~msta~c.ias de clima,
culturn. e tant:1s outras, lrnpedn•fam por completo isso, e a consequencia fatal seria o anniEXPEDIENTE
quilamento rl11 inrltJstria.
E, além disso, r1eriva1·in a luta de tarifas
Requerimento de Manar! .José Vieira, con- sobre
artefactos r1[1 indu:;tria pum a matinuo aposenta1lo do Archivo Publico Nn.~io torilt o,-;
prima.
nal, pedindo mellJOria de sua aposent.u~lio.
Dada, porém, a possibilidade dessas multi-A'Commisslio de FinanGas.
pias industrias, em pequenn escltla em todos
os Estados e servindo u.penus ao co.nsumo
O Sr. !2° §eci•et:n·io lê o vne a local, por• lei economicn tle. conh~CIIl,le_nto
impl•imir para entr•ar na OJ•dem dos !t·abalhos commum nenhuma inrlustrm attmg1r111 o
o seguinte:
:tperfeiço~mento, por carencia de estimulas
e do olornentos para so dc.Rcnvolver. .
PARIWET\
Politicu.rnoutl) no reg1men JerleratJvo, os
- po'Iorem
inconveniontcs ,siio do ot•dem :t nao
soJl'riH' a rnosmu contestação. A consugmção
do rl.oplomvcl l'l~cto acnlntrin, po; eliminar os
A' Commi,siio de Consl.itnir:~.o. Pnr!ercs o tm•·os do nni:1o dn nila J'edPJ'atJvJt dos l\st;tDiplomacia fni prrsonl;e 11 J'Pproscnt.;te;ii.n quo dos: o a ltHtt oeonomie:t ;warr·ottLI'Üt inilubirto Con~·rosso N:tcionnl diJ•igin n As~ncinr;ii.o tnvclmcnto a tlesag-gregadLo.
Commercinl elo !tio rlo .Ja.Jll<iro, solir•.itarla inA uo~s:1. Conslit.uiç:io, po~ém, foi pmvistantemento ]Jclrrs fn.l•ricas H:J.cionao.> <lo io- <lonto e< "'"l"u aos l·:~l.ndns rle f>O eol!oeaJ•em
cidos e antros i ntrrcssrulos. co11 tra. o lilc:t;" ria, Ji('":.l IIli.:~ du J'IIJI(J,<tas eDIISfl([llellCi:JS, ,jli,
clccrotaç:~.o do illljiOSto~ incnnstit.ucionf1l'H por• econom ic:1, y,, poli ticn.mon te. A illlJJUl't;~çilo
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de generos de produccilo de um Estado, em
Se~ue· se em discuss5.o, que se ence!!'ra sem
outro não póde ser tributado. E' o que se debate, o art.2".
evidencia dos arts. 7" e 9• da Constituição, e
Postos a votos, silo successivamente appro·
de disposições outras que asseguram o regi- vados os artigos.
meu federativo.
E' a, proposição adoptada para passar i 3•
P:tra que, porém. apezar da clareza rlas
disposições constitucionaes, não continue o discussão.
abusivo facto a l'azer carreira, em prejuizo
da federação, a Commissão do Constituição, REFOHMA COMPULSORIA E VOLUNTARI.\ AOS
Poderes e Diplomacia é de parecer que seja
OF~'JC!AES DAS CLASSES ANNEXAS DA AR·
adoptado o seg-uinte projecto, que poderi ser
MAD,L
modificado pela sabedoria do Senado:
Entra em 2" discussilo, com a emenda o1ferecidn. pela Commissão de Marinha e Guerra,
o art. 1" rlo. proposição do. Carnara dos Deputados, n. 8, de 1897, q11e amplia aos otnciaes
O Congresso Nacional rlecreta:
da~ classes annexas da armada a reforma
Art. 1. o E' vedado aos Estados tributarem voluntaria ou compulsorio. e. regu]a. para .e~se
de qualquer modo,di.recta ou mdirectamente, efl'eito, as idades e gratlficaçoes addtc!O·
a importação de productos dos outros Estados.
naes.
Art. 2. o As acções decorrentes de transgre,.
silo do que dispõe o art. 1", correrão summa·
o Sr. E. "'·andenl.:olk--Desejo
ri:unente perante a justiça federal o a con·
demnação serit pelo dobro do valor em apenas, Sr. Presidente, expender algumas
observações no sen~ido de ori~ntar _o Set:~ado
questão.
na votação do prOJecto em d1scussao, vmdo
Art. 3. 0 O Governo expedirá o necessa.rio da Camara rlos Deputados, no qual a Com··
regulamento pam a execução do que dispõe missiTo de Marinha e Guerra fez algumas
o urtigo anterio·r.
alterações.
Art. 4. • Ficam revogadas as disposições
nata de abril de 1890 a l'eforma compu!·
em contrario.
soria para. as classes annexas.
O limite maximo de posto para a COJl!PU.l·
Sala das Commissões, em 18 do agosto de
1897.- Vicentr' 111achado. -Abdon ;llilane:.- soria no Corpo de Sauole drt At•mada u.ttmg1a
o posto de capitilo de mar e. ~uerra; no
Quintino Bocayuva.
c01·po I\ e pharmaceuticos,o de capttao·t~'!ente;
E' posta a votos e nprrovada a redacção no de otnciues de fazenda, o de capitão de
final do projecto rlo Senado, n. 60, de 1895, fragata; no de machinistas, o de capitão-teque permitte aos omciat!S da armadil. relbr- nente.
mados antes de instituído o meio-soldo p:1ra
Tal Joio limite ma.ximo de que cogitou o
suas familias contr·ibuir para o montepio decreto que organizou a compulsaria para
com a joia e quota. correspondentes :1 patente as clases annexas do. armada.
em que se acharem reformados.
0 SR. ALMEIDA BARUETO-Queira dizer-me
V. Ex.: nm inspector de saude não tem a
OIWEM DO DIA
mesma pntente rlo contra-almirante e este
não tem compulsaria na lei?
CREDITO PARA PAGAMgN1'0 AOS gl!PRI!GADOS
o Sn. E. \VANDENKOLrc-Tem, mas não
DAS OBRAS DO PO!tTO DO ltl!lC!F0
ha paridade entre o serviço de um e .outro.
~!ais tardo se alterou a compulsorta das
classes
annexas e o l1mite maximo de postos
Entra em 2" discussão, com o par•ecer fuvot•avel da Commissiio de Finanças, o art. 1" pas>ou, no Corpo ile Sande, a ser o .posto do
da proposição da Camara dos Deputados, contr·a·ltlm irante; no do pharmaceutiCos, o de
n.59,de 18\lü, que auto1•izn. o Governo aabr•ir cn.pitão de fragata, como ja disse.
Ocioso é demonstrai-o, houve alteração,
o ct•edito supplementar de 14:12.5$100, supporquanto
11 compul~oria existente niio at·
plement:u• ti. ver·bn - Exercicios tlndos-do
orçnmeuto em vigor, pam pngamcnto uos tingia estes postos.
Ora, contin tmndo as cousas nesse pé, a comomprega•los rins obt•ns do porto .i o Recif11, do~
salarios correspon11entrs uos mozesde noi'Oill· pulsOI'i<t 1lecrela.•la rm 1890 constituia ver,Ja.lf'iro pri vi tcg-io, pnrq uan to os .novos postos
bro o dozcmbru t!o 180;~.
crr·atlo' nolln nrlo estavam pi.·uvlstos.
Ninguom pedindo 11 pttliwra, encet'l'a-~e a
O pro.)cctu ampliit u. cotupulsoria existente
discussfl.o.
dos postos novamente cr01ulos o <t completa.
N.lõ-1897
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A co;npulsorin existe em todo o munilo
onde ha marinha constituída, até mesmo
nos exercitas.
0 SR. ALMEIDA BARRETO dá um a.pnrte.
O SR. E. WANDENrtoLK-Ainda no ultimo
relatorio do actual Minist1·o da Mn.rinhn
acha-se consip;narlo o pedirlo de abaixamento
de idade, medid:t com a qual concordo.
Foi sob este ponto de vista que a maioria
da Commissilo de Marinha o Guerra deu o
parecer.
Aproveitando a occas1ao, como na preposição que veio d11 Cumam a idade do contraalmirante vinha alterada parn mni~. a maioJ•in
da Commissüo de Marinha e Guerrn. entendeu
tlever m11ntor a rclttçiio exi,tente entre o
posto de contra-almirante o o de capitão rle
mar e guerra, e entre este e os de capitão de
fragata e capitão-tenente, equiparando por
esta liíPma o I imite tle idade du inspector de
~aude naval contra-almirante com o correspondente do corpo ela nrmada.
A Commissão de M:trinba e GueJ•ra não
alterou as idades para a reforma voluntaria
dos piiarmaceuticos, porque não viu con veniencia, nem raziio 1le ser, nem logica em
alterar taes idades existentes no àecreto de
abril de 1890, mesmo porque se trata de ampliar a compulsaria existente para completar
uma lacuna e nilo pfLri1 augm,mtar idades.
Tambem neste projecto ha um artigo que
a Commissilo julgou de improscindivel e momentosa necessidade : foi tlrmar o limite da
irlade tios otllciaes granU111los.
Até hQje tem se consi lemào a id!1de limite
em relaçiio aos ofllciacs e:trectivos e niio ~m
relação aos gr11rl uados. Om, si os graduados
teem o direito de concorrer para o monte-pio
e si as suas vi uvas toem o de recebei-o, nada
mais natural do que considerar-se tambem
para este atreito :1 gmduaçilo.
Existe uma consu!t:1 do Supremo Tribunal
Je .Justiça Militar neste sentido, consulta
infelizmente posta ú. margem.
Opinou a Cornmissii.o, em sua maioria, no
sentido de fixar em lei o principio de que a
grndu11ção p11ra os efi'eitos da compulsori11
por limite de ida1le J',sso considerada como
si efi'ecti vo fosse o posto.
O projecto não refomm o quo já estít feito,
apenas amplia om J'elaçiio aos postos creados,
0 SR. Ar.m:roA BARRETO dá um aparte,
O SR. 1~. WANngNI\OLK- Em todo o
caso, Sr. Presidentr., ,i:'t expliquei a mr.ii.o
por que a maiorifL da t:omrnissii,o do Marinha
o Guerra nii.o aeceiton fL ida.do de contl·aalrniranto inspector tle ~nude unval, seguudo
11 proposiçii.o d11 C111n:n·a dos Deput:tdos, pam
mantor h:mnonia entro elle o o conospon·
dento d!!. armuda.

Ainda insisto nisto para que o Senado se
compenetro do Sl'guir.Jto: esta proposiçilo,
como lhe é apresentatla, apenas amplia para
completar a rotorma compul~ori:l jii exis·
tente, em relação aos novos qua,lros creados
posteriormente ti, lei. de abril de 1890.
Tenho dito.
O Sr. Prc,;~~idente-Antes de d!!.r a
pala vr:t 110 honrado Senador pela Parahyb11,
que a pediu, devo pondemr o seguinte:
A proposiçi'Lo que se discuto foi remotti·la
à Commissfio do Mu.rinlm e Guerra par11 in·
terpor parecer;ent:·etanto, o tmb:tlho aprcsen·
trtdo incido no art. 45 do Regimento que d:i
iL Commissão do Finanças 11 incumbencia de
ostud:tr: «os actos do Poder Executivo concedendo mercês pecuniarias, licenças, n.po·
scntações, reformas ou que importem alto·
ração nos vencimentos dos funccionarios publicos.»
O trabalho apresentado modiflc:t as quotas
da reforma compulsoria, 11ugmentando al·
gumas.
0 SR. E, WANDENKOLK-Perdõe-me, niio
modifica quotas.
0 SR. PRESJDBNTil-VOU ler.
0 SR. E. WANDENKOLK-E peço a V. Ex.
que leia; não altera, não augmenta quota
!!.lguma. A id:1Je sim.
0 SR. PRESIDENTE-A lei da compulsot•ia
estabelece pal'i1 o inspector de saude da armada, capitão de mar· e guerra, como limite
de id11de para a reforma voluntaria 59 annos e para a reformi1 compulsaria 64, ~antlo
para cada anuo 11lém de 30 a quantia
de 120$000.
O substitutivo da Commissiio de Marinha e
Gucrm d:'t p:tr:1 carla auno além, de 30, mais,
porque da wo:;;ooo.
Portanto, propõe uma alteraçilo evidente.
0 SR. E. WANDENKOLK-Ahi não ha au·
gmento.
0 SR. PRESIDllNTll-Como? A lei da 120$
para c!!.da anno que exceder; o substitutivo
d:t Commi~silo dá HiO$, e a proposição que veio
du. Gamara dit 160$. NiíG Jta augmonto evi·
dente'!
0 SR. E. WANDENKOLK- A Commissiio
mantém o que veio dtl Gamam.
O SR. PRESIDENTE-Mas a lei da compulsaria tllt monúS p:tra c:1d11 anuo quo exceder•
de 30.
0 S:t. E. WAN!lllNKOLK-Ah! V. Ex. com·
]ll\i'tl :t propusiç:1o CUill a lei vigouto 'I
0 Stt. PRESIDENTE-E' O que tenho dito.
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O SR. E. \VANDENI\OLK-V. Ex. então com0 SR. PAULA E SOUZA-E O Thesouro.
para qu11ntidades hetorogeneas: contra-almi0 SR. ALMEIDA BARRETO -A classe in·
rante com capitão de mar e guerra.
activa, Sr. Presidente, tanto no exercito
O SR. OrrrcrcA-Parcce que a proposição como na nrmn.da, vae crescendo dii1 a rlia ;
r1evia ir à Commissão de Finanças.
e tempo vhil em que iguale á classe activa;
e quem sabe si lhe será superior!
O Sr. PreMidente-Continua adis· Todos entendem, e os Srs. Ministros da
cussão e tem a palavra o Sr. Almeida Bar- GU<'l'ra e da Marinha pensam de igui11 modo,
que se devem alterar as idades consignadas
reto.
nas tabe!las,que acompanham as leis de 30 de
dezembro de 1889, para a arm:tda, e de 30 de
O Sr. Almeida Bat•reto-Pro- janeiro de 1890, para o exercito.
mulgada, Sr. Presidente, em janeiro de
Por exemplo: o oti!cial graduado, de con1890, a refórma compulsaria da armada e do
exercito, apresentei, na sessão seguinte, um formidade com a lei da compulsoria, tem a
sua idade comprehenrlida no posto da gra·
projecto reguhtmontando-a.
A Constir.uição declara que ninguem póde r1uação, como se póde verificar no art. o" da
da relaser aposentarlo sem primeiro se submetter a lei relativa á armada e no art.
inspecção de sande. l•'ormulci então um pro- tiva ao exercito.
jecto neste sentido.
Ora, Sr. Presidente, o Governo mandou
Existe uma lei que regula as inspecções ou vir o Conselho Supremo Militar sobre o
de sande para os officiaes do exercito: é a de elfeito da graduação dos postos, para se den. 648, rle agosto de 1852, a qual detorminil terminar a idade. Na ordem do dii1 do exerque o official doente,'por espaço de um anno, cito n. 613, de 10 do janeiro de !895, acha·
seja submettido a exame medico e, sendo se publicado o parecer desse conselho, o qual
julgado prompto, reverta ao serviço :tcti ?O. se refere aos genemes de divi,ão, de brigada
Mas a compulsaria promule;ada pelo Go- e aos marechaes, estes promovidos de tenenvel'Uo Provisorio não se cingiu a esta lei ; tes generaes ó.quclle p, sto, e declara que os
arlmittiu que os otiiciaes, mesmo perfeita- officiues graduaclos deviam tamoem ser re·
mente validos, ibssem reformados indepen· formarlos quando attingissem ao limite que
dente de qualquer inspecção medira.
marca o posto da graduaçii.o.
Considero, por isso, a compulsoria .!ittal ao
O Governo, tendo discordado do parecer,
exercito, á disciplina e ao serviço publico. publicou a deliberação exarada na ordem do
Officiaes aguerridos, valentes, ''OIIhecedores dia acima alludida, rleliberação esta que não
da tactica de guerra, foram arredados do está assignada pelo Chefe da Nação, sem duserviço militar I
vi<la p~r parecer• ao Sr. Ministro rla Guerra
Em 5 ele janeiro rle 1891 foram reformados em exerc1cio naquel111 época, llispensavel tão
pela compulsaria I 03 ofnciaes e promovidos rigorcsa fbrmalidnde e, por si, entendeu revo·
outros 103 ! Pois bem ; no dia 7, isto é, 4 dias gar uma lei que promoveu os tenentes gedepois, obtiveram os mesmos ofnciae~ outl'as neraes a marechaes e manda publicar em
promoções!
ordem do dia do exercito o seguinte :
O intersticio,exigido por lei, de um posto a
« 1•, que para a reforma compulsaria dos
outro não foi observac!o. Houve até promootllciaes de todas as classes 110 quadro do
ções em duplicata.
Essa razão impelle diari!Lmente os oti!cio.es exercito vigorar~o as idades constantes da
a manusear o almo.nak do exercito pam tabella adoptada pelo decreto n. I o:3 A, de 30
observarem quando seus companheiros com- de janeiro de 1890, e approvada pelo decreto
pletam a idade, limite da iil.tld compulsorin., leglslatiYo de 17 rle outub1•o de 1M91, suppriindo elles mesmos lembrar ao Governo a oc- mindo o posto de mai·echat do exercito,»
casião da r•eibrma do militar, cujo posto deDe modo que o posto de marechal do exer·
sejam occupar ••.
cito não existe, o Ministro entendeu devel'
0 SR. E. WANDENI\OLK- Mas isto é um supprimil-o. Ficando então a idade dimiincentivo, necessario até. Assim não ftcam nuilht para os marecllaos.
os velhos tomando as avenidas.
Assim, pois, o Sr. Ministro entendeu que
0 SR. ALMEIDA BA!mETO- Os ofncincR, nüo ha marechaes do exercito ....
assim promovidos, na smL maior pm•te, rles0 S!t. SEVERINO Vmll:A - Naturalmente
cor~lwcem completamonto o ~cl'Viço, nilo ti- esta decl:traç·~.o do i1Iin1stro deve ser intorvm•:un o tirocin1o indispens:tvcl: o com essas ]ll'etaJa, no scn Udo de que em relação nos
promoções tüo 1'11 pi das ue tro~ o ~ nrtlro postos mnrc•chacs prevaiP<;a a Cunstitui~ão~ q!lo diz
em pouco tempo, o prtlj llllicarlo ó o survir;o q uo a reliJrnm ou uposcutudoriu. su podo se
militar.
liat· poF invulitlo~.
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0 Sn. AT,MI':IDA BARREl'O- Não senhor
est~o comprehendidos to.mbem no.' compu!~
sorra.
·
Ha nações ~e grandes exercitas em que os
marechaes nao entram em compulsorio..
O Sn. SgvEnrNo VIEIRA - v. Ex. mo faz
o favor de dar a razão de ser desta lei ?
O Sn. Ar,MEIDA BARRETo.:.....A razão é esta:
o Governo Provisorio, Jogo que tomou conta
do poder, entendeu dovet• relormat· tudo
todas _as leis do ex~rcito, e até não quiz qn~
a Naçao fosse catho!Jca., pois separou a I<>reja
do Estado. (Ha diversos apao·tas.)
"'
Vou completar meu pensamento.
Diz o proprio ministro:
« 2' que a~s oillciaes graduados de qual·
quer categoria se applicarão as idades cor·
respondentes aos postos em que so acharem
elles e!feativamante promovidos.»
De mod? que_ um Cl1]Ji!iio do fraga la que
tenha a gtaduaçao de cap1tao de mar e gnerm
llo. de ser compulsado na idade de capitão de
fragata,
Isto é porque. tanto o Ministro da Marinha
co.mo o da Guerra, não qtierem cumprir ~
ler.
Vou mostrur o que a lei diz, ..
O SR. E. 'WANDENrcouc-Estu consult.a e
ao Conselho Supremo, 0Ue nãn e delioerativo
e ~im consultivo, o Gover·no póde acceitar ou
deixar de acceit<tr a opinião deste consell1o.
(Ea outros apartes.)
0 SR, ALMEIDA BARRETO- As consultas
tra.zem os despachos-como parece-Não fn Uo
do tempo ~o Governo do SI', Vice·Presirlente
da RepubliCa, por que, em meu morlo de entender, olle desprwhava estas consultas como
deve ser:-de accordo-, ou -em rlesaccordo·
mas agora costurna·se dizer como o Impera.:
dor:- como parece.
0 SR. E. WANTIENKOT,rc-Jsto é questão de
fó1•rno., im]Jorta na mesma cousa.
0 Sn. ALMEIDA BARR!~TO-Acho melhorde o.ccordo- ou - não de accordo
Aqui est!Í. o art. 6" da compulsoria da armada:
«A gratitlcncão atlrlicionalu que se refere o
artigo anterior será a correApondente no
posto em que se achar• o ol1!cial quando attingir 1i idade limite; no. caso, porem, de ser
este graduado no posto 1mmotliatrtmento su.
perior, considernl'·SO·ha como 8i cstive~se
e(factivamantc provido na classo do quo tiver a
[Ji'arluaçtTO, »
Ora, peJ'gnnto no nohl'c nlmimnt.e: rm
vista tlo:;te arr.. fi" rlit l11i rlo Governo Pmvisorio, do 0UC S. Ex. Jilziu. par•lc, os 11l!lei1WS
graduados podiam ser r•eJi.IJ'Illlldos nines de
comp!ot11rom n. itluuc do sun. gmtltHL\'iio 1 Si a
1

lei mand11 qne elles tenham esta gratificação,
o Governo niio pr dia do morlo algum reformar
os olTiciacs, sem que elles tivessem comple·
to.do a idado de posto em que se achassem.
Si a lei lhes manda dar todas as vantagens,
si elles teem as vantagens da graduação na
gratificação addicional,como se póde reformar
sem completar a idade do seu posto ?
Si todos oB officiaes rlas classes nnnexas
teem as mesmas patentes, as mesmas divisas,
ntt tabella da idade estão elles tambern com·
prehendidos •
0 SR, E. WANDENI\OLK - Applique
V. Ex. a idade limite ns classes anne as, e
vem incinrlir no que V. Ex. critica e censura,
isto é, augmento de despezns.
0 SR. ALMEIDA BARRETo-Os officiaes das
classes annexas teem ou niio teem os mesmos
postos dos ofHciaes combatentes da armada?
Teem, siio capitão de mar e guerra, contraalmirante, etc. Si teem estes postos, a idarle
<'stá aqui na tabella, que é igual para
todos.
0 Si!. E, WANDENKOLII: - Mas Si formos
igualar us idade~. teremos uma quantidade
enorme rle l'8fm•mados nas classe3 annexas.
0 SR. ALMEIDA BARRETO-Para. o exercito.
Sr. P1·esidente, v. Ex. ainda não viu aqui
pro,iecto pedindo que se approvassem tabellas
para os medicos,nPm para os pl!armaceuticos,
porque elles são r•eformados de conformidade
com as tabellas ger·aes; síio considerll'los militares, toem suas graduações de conformidade
com as patentes do exercito, e por ahi é que
8ão reformados.
Nu armada lia os mesmos postos, postos
c01·respondentes a capitão rle fragata, capitão
de m <r e g-uet•ra, contm.almirante, capitãotenente, etc.
Assim. é por estas tabe!las que rli:lvem sei'
rr.tormndos, e niio precisamos vir aqui trazer
tnbellas para elles, assim como não precisamos tJ•nzer para pllarmaceuticos, porque
ba a tabeli:L geral dos postos, que cada um
occu pn, na sua classe.
Existe aqui, Sr. Presidente, apresentudo
por mim, um projecto sobre compulsoria.
Discutido nesta Casa o a pprovado em 5 de
outubro, este projecto foi á Commissão de
Marinha e Guerra, que ,iii. deu parecer. e está
em poder de um membro da refm•ida Commissão.
Esto projecto vem regulamentar• todas as
ref'o!'mas -voluntnrin. ou obrigatoria.
NL1lle sr1 rloclara quo nenhum ofTicinl pôde
sm· l'Olbrmarlo volnntariamouto sem ir !L in·
spccçilo ri o ~a ud o.
D~r Slt. SBNADO!t-Então ac!1blt·SO com 11
rcl'ormu voluntaria.
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0 SR. ALMEIDA BARRETO-E' 1la Constitui·
ção quo não só o~ retormudos volunttl.ria·mente, como mesmo os chegados á idade legal,
não, 'eixarüo de ser• inspeccionados.
Isto é legal, é tambern de conformidade com
a lei n. 6'18, do 18 rle agosto do 1852.
Não ha, porem, r•azão alguma para que o
Senado tome conhecimento deste projecto,que
veiu da outra Casa.
0 SR. E. WANDENI\OLK tlá Um apar•te.
0 SR. ALMEIDA BAitRETO-Porque talvez
V. Ex. só comprehenda da armada, para
augmentar ou diminuir• a idade de sua
~lasse .. , (Ha diversos apartes.)
E' o que parece, porque me diga V. Ex.:
para que >erve ESte projecto que veiu da
outra Casa?
Sr. Presidente, esta cornpulsoria tem feito
muito mal a este paiz ; presentemente não
temos ex~rcito disciplinado; eJie actualmente
só quer promoções, de modo que os officiaes
experimentados, disciplina1lores, que silo o;;
instructores desta gente nova, destes meninos
que querem ir subindo postos, que não querem saber de instrucção, infnllivelmente nos
trará para o futur•o serias embaraços si deixarmos de tornar ener·gic1s providencias.
Ora, o Senado comprehende perfeit:1mente
que muitas vezes um homem de 50 annos
tem mais robustez do que um de 20 ou 30
annos.
0 SR. E. WANDENKOLK-Suo casos extra·
ordinarios.
0 SR, ALMEIDA BARRETO-O que é pr~ciso
é que o olJicial seja compulsado quando na
realidade estiver inca paz para o serviço ; do
contrat•io, não, porque vem pr~judicar o sor·
viço, assim como sobrecarregar os cofres pu·
blicos com a sua reforma.
Peço ao nobre almirante que apresse o
pare~er, que tem de da1• sobre o projecto, que
tem por fim regularizar 11 refor•rno., porque,
si o pr·ojecto já estivesse em execução, muitos
otnciaes não teriam dado parte de doente para
obterem voluntariamente reforma. (Apoiados
e apa1'tes ,)

Sr. P1•esidente, não tendo o militar a cxperiencia e 11 pratica que deve ter para
batcr·se com o inimigo, nôs não teremos ex·
ercito para defesa da Patria !
Supponho ter dado ao Senado a minha
opinião a respeito rl esta pl'Ojndicial, si não
fatal, compulsaria ; o Senado delibero como
entender de justiça, não podendo contar com
o meu apoio um projecto contmrio á lei que
regula :t reJbrma compulsaria dos olllciacs
da ttrmada.
E' esta a opinião que tenho sobro o assumpto em discussão.
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O Sr· .•'lfulio ll:<'rota começa dizendo
que antes do tudo deve pondero.r ao Senf!dO
que niio assig-nou o purec~r .nem o subs_bt_!l·
tivo apresentado pela mawr•1a da Comm1ssuo
de Marinha o Guerra.
Dir:i, posteriormente ns razões que a isso o
levaram, e pede permissão ao illu stre collega
que o precedeu ·para, de alguma sorte,
abun•lar nas considerações expostas por
S. Ex. e apresentar mais alguns argumentos
a respeito.
O projecto par3. o orador está nas con·
rlições daquelle que foi votado ha dias no
Senado, e que é completamente desnecessario,
em vista da disposição constituc;onal, que
m:tnda applicar a arrnadn e classes nnnexas
o mesmo que ,c prntka com o exercito.
Exi~tindo já urna lei de relbrma voluntaria e cornpulsoria JlUI'U o exercito e marinha, parece ao orador que as classes a.nnexas deviam ser• applicadas as mesmas dis·
posições contid:ts ne:;se decreto do Governo
Provisorio, que tem força de lei.
Outras razões ha pelas quaes nilo quiz o
orar1or assignar o p:1l'ecer nem o substitutivo,
e uma de lias ó porque diminue para alguns
postos a idade da reforma ,·o!untaria, que
tem sirlo tiiu fato.! não só a disciplina como
aos coft•es publicas. (Apoiados.)
Raros, é verdade, porem pessimos teem
sido os exemplos de officiaes superiores do
exercito nomeados para entrarem em ope·
rações rl e guet•rtl, e que usando da faculdade
que a ·lei lhes concer.le em vez de irem cumprir• o seu r.lever pedem reforma voluntaria..
(Apoiados e apa1·tes.)

Desde que foi promulg-ada a Constituição,
pensa o orador (jue a lei de reforma devia
ser lbJ•çosamento modiilcada (apoiados), para
ficar de accórdo com o disposto no art. 75 da
ConstiLuiçiio, que véda a aposentadoria.,
unlt< vez que nilo seja por invalidez. (Apoiads.)
0 SR. SEVERINO VIEIRA-Diz folgar muito
em ouvir tão autorizada opiniiio.
O Sr:. Juuo FROTA - Deve, porém, de·
clarar ao Senado que considem invalidez o
limite maximo de certas idades, porque
realmente só casos excepcionnes se podem
dar em que nlém tlos 72 annos, como sue·
cedeu com Molke o o rei Guilherme, possa
um otncial entmr em campanha.
0 SR. GO~!J\S DE CASTRO dá um aparte.
O S11. ..Tuuo PROTA-Diz ter citado Moltlte
e o rei Gui1l1•;rme.
0 SI~. GOMES Dill CASTRO-Nií.o diz que DÍÍ.O
são exccpciomtes. Na Em•orm, a maior parte
do~ mareulmcs tem mais do 70 annos.
O SR. Jutw l~JW1'A- Mas o~climtt e a vida
são outros.
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O Sr. IE. "':i,V:uHlenl,;:oJk (pela 01"·
xias c o Contle de Porto Alegre tinham mais rlcm)-Consu1t11 i1 Mesa sobJ•e si 6 possível,
de 70 11ntiOS.
depois de encermda a discussi'io, re~uerer que
O SR. JPLIO FROTA. - Póde assegura!' ao o projecto vá iL Commissi'io de Finanças, por
nobre Senador que o Duque de Caxias nasceu isso que realmente 1111 augmento de despeza
em agosto de 1803; quando deu a batalha de com os novos postos creados.
Itoro!'ó tinha 65 annos ; Osorio nasceu cm
1808 e o Conrle de Porto Alegre nasceu tum·
O Sr . .!Presiden~;e diz que o· hon·
bem em 1803. Sabe a idade desses generaes, l'lldo Senador• póde requerer que o projecto,
porque, além do recurso do Almanach, privou depois de approvado, vá a Commissão de Fio oraclor com totlos el!e;;.
nanças.
Como dizia, desde que se promulgou a Con·
0 SR. E, WANDENKOLK-Seja assim,
stituiçiio, foi sua opinii'io que so devia por
de ai <>uma sorte 11 lei de reformas de har•Posto a votos, e rejeitado o art. I o.
moni~ com a Constituiçi'io, a•lmittindo a reproposição vae ser devo! vida á Camuro.
forma só por invalidez ou idade avançada, dosA Deputttrlos.
permittindo que só em casos muito excepcio·
nnes um marechal, tlepois dos 72 annos de
O Sr. Presidente-Estando esgoidade, possa prestar serviços de campanha.
podendo, entretanto prestai-os em gabinete tada a materitt da ordem do dia, von levantar: a sessão, designando pal'll a da sessão seou outra qualquer commissiio semelhante.
.
Vindo o projecto •la Camam dos Depu· gmnte:
tn.dos, e havendo o illustre collega o Sr. WtUJ·
3" discussiio da proposiçi'io do Camara dos
denkolk apresentado o parecer pam que o Deputados n. O, de 1897, que autoriza o Goora•lor assignasse, tlisse-lhe o orurlor julgar verno a o.brir o credito especial de li 1:095$500
mais conveniente a apr•esentaçiio de um pro- para pagamento dos vencimentos dos oillciaes
jecto geral.
que reverteram a elfectividade do exercito
O que não imuortava cm novidade, pois e armada, pela revogação dos decretos de 7
desde o anuo passado imta o orador, para e 12 de abril de 1892;
que IlOr pa.rte da Commisslio de Marinha e
([iscussiio do projecto do Senado n. 12,
Guerra se olfereça ao Senado um projecto ge· de 1"1897,
que deter•mina que os oillciaes e praral para o exercito, armada e todas as classes ç~s
do
exercito
e d'L armada, ria guarda naanncxas, reduzindo a retorm~ á compulsaria, Cional e uos corpos
de policia e de voluntapor qualquer idarle limite, superior áquella rJ~s, mortos em combate
a Repuque existo actualmente. sómente para os pos· bJ 1.ca ou n~ manutençiio defendendo
da ordem publica,
tos dos subalternos e otnciaes superiores.
constderados promovidos no posto iroEra Pstc o modo de .Pensa r do ora•\or, por- SeJam
mediato;
que a far.uldade !la reforma voluntar1a tem
Discussiio unica da emendtt do Senado que
sido, como disse, prejudicial á disciplina e
manda substituir, no art. I• da proposiçiio
mnito m:tis ainda aos coti•es publicas.
Insiste em dizer que considera o projecto d11 Camara n. 46, de 1896, que reconhece
tão desnecessario como o que lia dias foi dis· como de caracter oillcio.l os exames verificacutido, em vista. do art. 75 da. Constituiçiio, dos no Lyceu de Agronomia e Veterinaria de
que manda vpplicar á Marinha e ás c!:tsses Pelotas, Estado do Rio Gran•le do Sul, Iut
annexas todas as leis e vantagens applicaveis Academia de Commercio de Juiz de Fóra, Es·
tado de Minas Geraes, e nos esto.belecimentos
ao exercito.
congeneres dos dem~tis Estados, a palavr•a0 SI\. ALMEIDA BAI\RETO dá um aparto.
O SI\. JuLIO FROTA- Nesse caso teria o c~ngenere-por-de ensino secundaria, profisorador proposto it CommissfLO que, em vez de SIOnal ou especial destes e... á quo.lo. mesma
apresentar parecer a respeito deste pro.1octo, Cumara niio deu o seu assentimeuto;
apresentasse immediatamente um substitu- 2' discussiio da proposição da Cumara dos
tivo amplo, reduzindo a reti:lrma á compul- Deputados n. 14, de 1807, que autol'iza o
soritt, no. Jormll, porém, tlo art. 75 da Consti· Governo a coucedor no Dr. Candido B11rroso
tuir;ilo.
do Amaral, medico auxiliar• da Directo Pia GeEra quanto tinha a dizer para justificar o ral do Saude Publico., um anno de licença,
seu voto contra o projecto o contm o substi· com ordenado.
tutivo da maiorio. dtt Commb;s~o.
Ningm'm mais putlindo n. pal;wro, oncci'l'ct·
Levn n ta· se a scssilo iLs 2 horas e 45 min utos da ttmle.
~o a Uisett:-,s~.o.
~cgw.H.;e em discussfi.uJ q no ~·e (•ncor1·a sen1
dol•a.t.o, o :11•t. :?."com a omcntli• Lltt L:ommit1silo üe Mat·iulm e Gtllll'l'a.
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Ao meio-dia, n.bre-se a sessão, estando pre·
sentes os Srs. Senadores: Manoel do Queiroz,
.1. Catunda, José Bernardo, Joaquim Sarmen·
to, Francisco Macha<lo, Gomes de Ca.stro, Nogueira Paranaguit, Pit•es Ferreira, João Cordeiro, Alvaro Machado, Almeida Barreto,
.Joaquim Pernambuco, B. de MPndonça Sobrinho, Rego Me!lo, coelho e Campos, !tosa Ju.
11ior, Severino Vieira, Q. Bocayuva, Feliciano Penna,Gonçnlves Chaves, Paula Souza,
:Mames Barros, Caiado, .Joaquim <le Souza,
Alberto Gonçalves, Vicente Macha<lo, Gustavo
Richard, Pinheiro Machado, Julio Frota e
Ramiro Barcellos (30).
E' lida. postn em discussão e sem debate
approvada a acta da sessão anterior.
Comparecem, durante a sessiio, os Srs. Manoel Baro.ta, .Justo ·chermont, Benedicto
Leite, Cruz, Ab<lon Milanez, Gonçalves Ferreira, Leite e Oiticica, Fernan<lo Lobo, Leopoldo de Bulhões, ,\. Azeredo, Generoso
Ponce, Aquilino do Amaral e Esteves Junior (13.)
Deixam do comparecer, com causa participada, os Srs. Raulino Horn, Pedro Velho,
Almino AJronso, Roso. e Silva, Leandro Maciel, Virgílio Damazio, Eugenio Amorim, Porciunculo. e E. 'Vandenl,ol!l:, e, sem ella, os
Srs. Ruy Barbosa, Henr,que Coutinho, Domingos Vtcente, Thomaz Delfina, Lopes Trovão e Rodrigues Alves.
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uniformitlo.rle no morlo de conto.r-se o tempo
de serviço p11ra o calculo de accrescimo de
veu~imentos ou ele jubilações, que o.ctuo.l·
mente é regulo.do por aq uello decreto n. 230;
Considerando que o Governo, em seu re·
lo.torio, reconheceu o. conveniencia desta medida, por lacilitar o processo administrativo,
e consulerou justa a equiparação das condições de provimento, exercicio, vanto.gens e
direitos tio magisterio otllcial, que não mo.is
se comporio. de corporações sob este ponto
ii e vi~ ta separadas e sujeitas i legi~lação
desiguo.l;
Considerando que, ainda em bem rla uniformidade em relação iL vitaliciedade dos cargos
do wo.gisterio, foi determino.do pelo decreto
de 3u lie outubro de ltl9•1, que o tempo ros~e
contarlo, po.ra todos, desde a data do. posse e
exercicio ;
Constdero.ndo que o tempo de serviço de
mo.gtsterio era pelo. legislo.çao anterior contado de modo igual po.ra tudus (decreto de 19
tle abril de 187f!), e não ha motivo que justilique o. diJrereuça odiosa em relação aos
lentes do Gymnaoio Nacional :
E' a Commissão de parecer que seja deferido o reque1•imento dos ditos lentes e para
este fim otrerece i consideração do Seno.do o
seguinte
PROJECTO

N. 17-

18~7

O Congresso Naciono.l decreta:
Art. !. • O tempo de serviço eJrectivo dos
O Sr. I• Secretal'io declo.ra que lentes e prolessores do Gymnasio Naciono.I
serâ. contado de conformidade com as disponiio ho. expediente.
sições do. lei n. 230, de 7 de dezembro de 1894,
O Sa•. ~" Sec1•et:a1"io lê e viio a §§ 1o e 2•.
Art. 2." Revogam-se as disposições emcon·
imprimir para entrarem na ordem dos tra·
trario.
balllos os seguintes : .
So.la tlas Commissõos, 19 de agosto de 1897.
PARECERES
-;lquitino do Amarat.- Virgitio .Damazio.
N. 95-1897

N. 96- 1897

A Commissiio de Instrucção Pnulica. oxnminou o. petição dos lentes e professores do
Gymnasio Nacional no sentido de lhes ser
contad.o o tempo dl"ectivo de set'VJÇO de
o.ccordo com a lei n. 230 de 7 de dezemuro
de li:>0-1, e
Consitluranllo que e justo. 11 pretençiLo dos
ditos lente~, pot• i'so que o art. 37 do Co<ligo
de ensino supel'ior (decreto n. 1.15!1, de :l do
dezembro de 18\J~). que o.lterou tiS tlisposi<)iies
tlo •.lecrcto n. I.Ui5, de 2:! de novembro de
1890, jil foi revogudo, em rolur;iio aos lentes
dos institutos tle ensino supel'i(ll', em Lem da

A' Commissão de Instrucção Publica foi
presente o officio elo. Mesa da Camnro. dos
ueputados, communicando que a mesmo. Canmra nãoarloptou a emenda o1re~·ecirli1 pelo
Senado ao projecto <lo o.nno passado, pelo quo.l
é concedido aos alumnos do curso superior
das Faculdo.dos de Direito, m1Ltriculados antes
do. l~i n. :314, do 30 de outubro de IS95, o
guso das rego.lias d1t logislaç•io anterior.
A Commissiio niio julga procedentes as r:t~ões tltt não adop(·;lo, nãu só porque o pro·
jecto d<~ Cmnil.ra dos Deput11dus, que estendo
aos a! um nos da Escola Polytochnica o goso
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daquellus regalias, a.in•la niT,o f?i approvad~,
não SrJ pódo atllrmrw que o SPJa e deli e llitO
tom conhecimento o Sen:~do, •:orno tambcm
porque são perJbit:unente appllcaveis ao rcgimen da tlisciplin!l desta escola as regalias
quo o projecto n. •lü, do eorrento anno, garante aos alumnos rlo curso de direito.
Ora, não soiJdo justo que a estes se conceda
os favores que áqueltes são ne;;adus, qunnrlo
são ns mesmn.s as razões de rlecidir, e 11 Com·
missão de parecer que seja pelo Sen:1do m:1n·
tida a emenda rejeitada pela Gamara dos Deputados.
Sala das Commi;sões, 10 rle agosto de 1807.
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do 1lmaral.- Vi1·gitio Damado.

E' lirlo e posto cm discussi'io, que ~e encerra sem debate, ficando a Yotuçii.o adiud:t
por !alta de numero, o seg·uinte
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Esses otnciaes, si bem que u. proposiçiio rla
Cumam dos Deputado não lhes Cite os nomes,
vôm, entretanto, especificados cada um n;t
list:t que acomp<.tnlm o projecto e o parecel', o
todos olles síio do exercito.
Mu~,o crer! il.o petHdo diz <t proposição que ó
para pagamento dos otnciaes rio exei'cito o
da a1•mada que reverteram ao quudro efi'ectivo.
Ora, n<.t relação citada,como o Senado deve
tct· visto, níio se trata de ofllciae.s da armuda, síio todos do exercito e nem um re·
cebeu ainda cousa alguma, posso garantir
ao illustre autor do requerimento. Não estou
uutori:mdo pelo Governo a Jazer estv. declal'll~'iio, faço apenas sob a minha responsabi·
!idade, por conhecer os factos que acabo de
exprlr.
0 St:. VICENTE MACHADO-E' boa a dEC!a·
ração do que <t faz em seu nome •
O Stt. Pums FERREIRA-São factos que o
Governo naturalmente tra1•1i ao conhecinwnto do Senado, pura satisfazer a exigencia
de V. l~x.
Vê, portanto, o Seuurlo que upenae lw. um
equivoco ua redacçiio ; em logar de dizer·~fi'tctividade do serviço do exercito e d<.t a.rmucla-rlevia dizer• unicamente- do exercito.

A Com missão de Justlç<:t e Lrgislttção, Jlal'a
poder d:tr p:trcccr sobre o projecr.o n. 5~.
do 1895, que passa para o dominio do E,ta·lo
do Pernambuco os proprios n~cion:ws nellc
existentes no tempo d:t promul::;uçü.o rl:t
Constituição Federal, exceptuados uquelles
que actu:tlmente se acham occupados om ser- O SR·. Vicente l'iJiacbadoviço do Governo Federttl, requer que a Sr. Presidente, as informações que o illustre
respeito sejtt ouv1t1o o Governo.
Senador acaba de truzm· no conllecimeu to do
Sala dus Commissõos, 19 de agosto de 1807. Senado, ,ia me haviam sido ministradas pnl'·
-J. Joaquim de Souza. - Gonçalves Chaves. ticularmonte.
Eu sabia que a verba de 111:000$ pedida
pelo Governo era para pagamento, apen3.S, de
ORDEM DO DIA
officiues rlo exercito.
As minha, observações, porem, na 2'' r!is·
CREDITO PARA PAGA:IlK'íTO nos OFF!CUES QUE cussão desta proposição, tinham razão de ser,
REYgRTI~l~AJI AO SEllVlÇO EFPgC'J'lYO DO EXI~H. e acaba de confirmai-o o il!ushe Senador,
quu.ndo, pelos termos à a proposií·ão, vê-se que
Cl1'0 E DA ARMADA.
e!la se relei•e u olllci:~es rlo exerci to e da
arm :ela que reverteram a etrectividade do
Entrtt em 3" discnssão a pro[lOSir:ao da exerci cio de seus ca1•gos.
Gamara dos Deputados, n. O, rlo 18!!7, quo Sabendo eu que os olllciues da arm:.da já
autoriza o Governo 11 :tbrir o cre1lito especial tinham sido pagos pelo Thesouro, e até condo 111:095$500, para pagamento rlos venci- sta me que não só dos vencimentos a que ti·
mentos dos o1Iiciae8 quo 1•cverteram à etrcc· nhttm dtreito, como tambem do terço tle
tividade llo Exercito e ,\rmadn., pel11 revo- campi1nlH1, correspondente ao temJ.lo em que
gação dos decretos de 7 e 12üo abriltle ISV2. est;i I'Oram fura do cargo, e que e dado aos
otllciues que militaram poht ordem legal;
O Sr•. P.irees Feu·I•e.iir:~-sr. Pre- extrunhei o pedido e condemnei-o o o Senado
sidente, hn pouco~ dias fui apresentado u.qui 1111 tle couvir que tinha toda a razão, toda a
um requerimento pelo illutitrc Scundor pelo proccdeneia, o facto que al'gui por• occasiiio
Parana,pedindo quo o Gnvor·no informasse si da :.l' discnssiio desta proposição.
os officiac~ que reverteram ú. oll'cctivirln.do rlo sabo o Senatlo quo níio l'oi isto unicnmente
exercito e da :trmath<, fiO I' r·fi'ei to rlus de- quo serviu de ponto ús minhas observações;
cretos do 7 o 12 de nbril du 18!!:~. ,i[t tinham ruudnnieutoi um requerimonto pedindo in·
rcc~bitlo as quotas a que tinham tllreit.o, em iOJ'JilUí'Gos uo Governo e, qurwdo tomui 11 puVil'GUUO dCSS<1 !'OVOl'~iio.
l~tvra, entrei no ostUilo do credito, declamndo
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atú que apresentaria uma emenda, por on- denrlo a Republica ou n11 manutenção da ortonder que o Poder• Log-ishl.tJvo ,;[, r!evia <laT' dom publica, sejam considerados promovidos
o cr·edito neces:m.l'io p:tra o pagamento do ao posto immediato.
oficial que tinha obtido sentença do Supremo
Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a
Tribu11al Federal, achando irJ•eg·uJar que se discussão.
tornassem extr·nsivos os o1Tcito5 de uma
.
sentença a outros que niío tinham plcite:vlo · Posto a votos, e o_projecto approv~do pal'a
o reconhecimento ilo seu direito.
PD;SS<~y a :!" rhscu,sao, mrlo antes as ComEmfim, Sr. Presidente, o quo é vcrclade ú m1ssaes de Mat•inha e Guerra e de Finanças.
que o credito relere-se unic;•. e exclusivamente ao:; ofliciaes do exercito; isto, porém, EXAMES VER!l'!CADOS NO LYCEU DE AGRONOMIA
não é O que res11lta dos termos d:.t propuE VETEl\INARIA DE PELOTAS ETC.
sição .
.Não proporei emenda, porque não tenho
interHs,e nisso; entendo que o illustre Sena- Ent1·a em discussão unica, com parecer con·
dor• pelo Piauhy, q11e prestou informaçlíes, é trario rht Commissão de lnstrucçilo Publica, a
omen,ra do Scnarlo que manda substituir,
queiJJ deviu. tel-a apre;ent:tdo.
no
:l.J•t. J<· da proposição da Camara, n. 46,
São as observaçõe,; que tenho de oppôr ús
de 1896, que reconhece como de caracter ofque foram feitas pelo illustre Senador.
licial os exames verificados no Lyceu de
O §r. 1Piin·e!'l JFerroL;·.~~- O meu Agronomia e Vetet·inar•üt de Pelotas, Estado
nobre amigo, Senador• pelo Par•a.ná, acab[l de do Rio Grande do Sul, na Academia de Combater cm retirada, em um :1~srnnpto que foz rncrcio de .Tu1z de Fora, Estado de Minas
parte do seu requerimeuto. S. Ex., que teve Gm·aos, e nos estabelecimentos congeneres
a mensagem do cholo <lo Poder Executivo tlos demais Estados, a p:rlavra- congenere
pedindo o credito, não devirt du.r-lhe a respon- - por - de ensiuo secundaria, profissional
sabilidade de umn. redt\c,;ã.o incomplet11 ou ou especial destes, e a qual a mesma Gamara
não corr·ccta, corno a. que "e acha n:1 propo· não deu seu assentimento.
siçlio que foi rlirigida a e~ ta Casa pel:1 11amaru Ninguem pedindo a. palavra encerl'a-se a
discussão.
dos Deputados.
Quando isto nii.o b:tstn.sso, S. Ex. poderia
ve1· na importancia do credito, que nelle sóO §[•. r?~·esij!'íente- A emenda só
mente se peúe a qUtmtia necessaria para se con:;idemril approvada si obtiver dous
pagar a o!Ilciaes abi relacionados, que per- terços dos votos presentes;
tenciam ao exerci to.
Posta a. votos é a emenda rejeitada.
Não apresentei, nem apresento emenda,
mand:mdo supprimir as palavras- e da ar·
A proposiç,iio vae ser submettida a sancção
mnda,-- porque isto viria. rlemorar n votação, presidencial, indo antes ii Commissão rle Re~
determinando a p:tralysaçúo do recebimento d:wção para redigil·a de accordo com a outra
dessas quantias por otllciae~ quasi todos po· emenda. do Senado acceita pela Camara.
bres, que precisam dos roctusos que lhe;;
foram tirados pm• algum tempo; o, mesmo
porque, sendo vottvla a pr•opnsição com esse LICENÇA AO DR, CAND!DO BARROSO DO A~!ARAL
accrescimo e da armada, em nada aprovei·
tará a essa classe, porque a quantia consiEntra cm :3" rliscussão com o parecer favognada é simplesmente a que bastt1 para pa- ravel d:t Commissão Je l•'inanças, o art. i"da
gamento de or!Jciues do exercito.
propo:;içiio da Cumara dos Deputados n. 14
do
J8!J7,quo autot·iza o üoverno o con~eder a~
Ninguem mais pe,liudo a pala vm, encerraDr. Cant!ido Barr•uso rlo Amaral, medico au~
se a discussiio.
xilitu• rlit Di!'ectoria Geral de Sande Pt!blica
Postt• a votos, e approvada :t proposição e, um anuo do licença com ordenado.
'
sendo ar1optada, vao ser submettiua ii sanc~ão
Ninguem pedinrlo a palavra, encerra-se a
presidencial.
diSCliSSllO.
PROMOÇÃO ng OriJIJQIAES E PRAÇAS MORTOS EM
Segue-se cm <liscussüo, quo se encerra sem
COMllA1'E DEl''ENUE:'>/DO A IUJJPUBf,[C,~
uobt1te o at·t. 3•.
Posto a votos ó approvado o art. 1", em
Entrrl em I" rliscasslio oprr•jceto rlo Sonailo, l1SCJ'titinin sect•ot" pot• :JO voto; contm cinco.
n. 12, do !H07, quo dot<•rmilltt qne os clliei:t,•H
Po,;l;n :t votos c :_tppr•ov:telo o art. ~~~.
e pJ•açn.s do «XOI'CJt.o, rla rtrm:td ,,, d:J. guttrth
nu.cionu.l o dos co!'pus do puiiei:•. c tio \'Oltlllg' :L propusi')'~o :tdoptatla pat•a p:tssar a :J:'
. tarios ela Patr•ht, mortos om wmllllt.e tlorou- ,[i~cussito.
1

l':iouatlu

V, II

I
I·•
a

i

I·

•

••

~

I

I

t~

!li

li

III·~

••

Jlj

322

ANNAES DO SENAD'o

o Sr. Presidente - Estnndo esgo·
tada a mn.teria dn ordem do dia, vou levantar a sessão, designando para n. da sessão
seguinte:
2• discussão do projecto do Senarlo n. 2. de
1895, que restitue oo Estado de Pernambuco
o tor·r•itorio da antiga comarca do Rio São
Francisco que foi provisoriamente annexado
á provincia da Bahia em 1827 ;
2" discussão do projecto do Senado n. 5,
de 1897, que estabelece novn. tabella de nu·
mero e vencimentos do pessoal da Alfandega
de Paranaguá, no Estado da Parariá, definin·
do as relações da Mesa de Rendas da cidade
de Antonina, no mesmo Estado, com a rele·
rida ;IJfandega e autorizando a abertura de
credito para occor·re1• ás despezas que accrascerem no corrente exercicio em consequencia
da adopção das modificações propostas.

O §1•, ~· §ecret~u·io, servindo de
1", dá conta do seguinte
EXPEDIENTE
Officio do Ministerio da Industria, Viaçi'ío e
Obras Publicas, de llontem. trarismittindo a .
mensngem com que o Sr. Presirlente daRe·
publica devolve dous dos autograpllos da
resolução sanccionada do Congresso Nacional.
autorizando a ·abertura do cr·edito especial
de 21 :500$,para pagamento, no vigente exorcicio,dos vencimentos dos empregados da extincta Agencia. Official de Colonização,adrlidos
á Secretar·ia ds Estado daquelle Ministerio.
-Archive-se um dos autographos e com uni·
que·se à Camara dos Deputados, remettendo·
tie-llle o outro.

O §r. a• §eeretai•io, servindo de
Levanta-se a sessão a I hora e 15 minutos
2', declara que não ha pareceres.
da tarde.
E' posto a votos e npprovado o pllrecer,
n. 97, de 1897, da Commissão de Justiça e
Legislação, requerendo que seja ouvido o
Governo sobre o projecto n. 58, de 1895, que
passa pllra o dominio do Estado rle Pernam81" SESSÃO E~I 20 DE AGOSTO DE !897
buco os proprios nacionaes nelle existentes
ao tempo da promulgação da Constituição
Prcsidenciados Srs. Jlfanoel Viceorino e Manoel Federal.
de Queira.:: (Vice-Presidente)

I
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Ao meio dia, abre-se a sessão, estando presentes os Srs. Senadores Manoel de Queiroz,
José Bernar~o. Joaquim SILrmento, Francisco
Machado, Manuel Barata, Justo Cher·mont,
Benerlicto Laite, Gomes de Castro, Nogueira,
Paranaguá, Pi1•es Ferreira, Cruz. João Cordeiro, Alvaro Machado, Abdon 1\!ilanez, Almeida Barreto, Gonçalves Ferreira, Rosa
e Silva, Joaquim Pernambucn, B. de MenrlonçtL Sobrinho, Rego Mello, Leite e Oiticica,
Rosa .Junior, Severino Vieira, Quintino Bocayuva, Thomaz Delfina, Feliciano Penna,
Fernando Lobo, Rodrigues Alves, Paula
Souza, Moraes Bal'!'os, Caiado, Leopoldo de
Bulhües, Joaquim de Souza, Generoso Pence,
Aquilino do Amaral, Alberto Gonç.alves, Vicente Machado. Esteves Junior, Gustavo· Ri·
cllltrd. Pinheiro Machado, Julio Frotn. e Ra·
miro Barcellos (42,)
Deixam de comparecer, com causa p11rticipada os Srs. J. Cat.unrl11, Raulino Horn,
Pedro Velho, Almino Alfonso, Coelho Campos
Leandro Macio!, Virgilio Damazio, J>ug-enio
Amorim, Porciuncula, E. Wandenkolk e
Gonço.lves Chaves; o sem olla, os Srs. Ruy
Barbosa, Henrique Coutinho, Domingos Vicente, Lopes Trovão o A. Azororlo (lü.)
E' 1ida,posta om discussão o som dob:tte o.pprovada a acta da sessilo anterior.

ORDEM DO DIA
RESTITUIÇÃO AO ESTADO DE PERNAMBUCO DO
TlmRlTOIUO DA COMARCA DO ltiO SÃO FRANCISCO.

Entra em 2" discussão, com o parecer contr:u•io da Commissiio de Justiça e Legislação,
o art. 1." do projecto do Senado, n. 2, de
1896, que restitue ao Estnclo de Pern:tmbuco
o territorio da antiga comarca do Rio São
Francisco, que lüra provisoriamente annexado it província da Bah ia, em 18~7.
(O S1·. Presidente deixa a cadeira da p1·e·
sidencia, que J!assa a ~er occupada pelo Sr.
Vice-P1·esiclenee.)

O Sr. Gonçalves Fe•·~·eii·a não
vem, por emquanto, discutir o projecto em
rlebate. Julga o parecer !la honrada Commissão de Justiça e Legislação insustentll vel;
entretanto, para provar a corrlura, com que
deseja procerler n•·sta qucsti'ío, vem propor
um alvitre ao Senado, qual o do sar ouvida
11 Commissi'ío rlo Constituição, Poderes o Di
plomacia, pn.rll tum bem int~rpm• a sua nu·
torizt~do. opinião a o'te respeito. Depois disso·
se potlerit entrar na diseus~ão da questiLo•
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que. nem por ~er velha, deixa de lN gr:mcle I rr•lações administra.tivas que eram naquelles
tempos completamonte nullas.
irnportancia pura o Estado que represe11t.a.
Re~uer, pois, que va o projecto ti ComSujeit~·se ti sorte ~to p1·ojecto, não to?-d_o,
missão indicada.
q 11anto a sua soiLlÇ<W, que appellar swao
pur11 a justiça do ~enado.
E' lido, npoindo e posto em r1iscussüo, o
·
Tem receios de que esta, no momento
segumte:
nctu:J.I em que o Estil.rlo da Bnhia é vizatlo,
nüo importa. porque motivos, pela. animosiREQUERIMENTO
dnrle, para nãa dizer adio, do representnntes
iniluentes nestn e na outra Casa do Congresso,
Requeiro que sobre o projecto interponha niio se manil'este com a serenidade, inteireza
e isenç,ão com que se devera recommendnr
parecer a. Commissão de Con,tituição.
em deliberação dest11 nnturezn, sendo tão
S. R. -Gonçalves Fe1·rci1'a.
vchomentes e,ses receios que, si tivesse vali·
mento,.por diminuta que tosse, junto á Mesa.,
tel·o-!Jia
arriscado para cvitnr que o projecto
O Sr. Severino Vieira sente
fosse
dar
lo
a debate.
muito não poder concordar com o re(jueriUma vez, porém, CJ.Ue a materia foi darla
mento do seu illustre amip:o, Senado!' por
Pernambuco. Esta questüo est1i pendente da par-a a ordem do di o.. prcfm•e que ella tenha
deliberação do Senado, desrle o começo da umn soluçiio definitiva, qualquer que seja., a
se•são do anno passado. O projecto esteve que se mantenha aqui a protelloçiio dessa
largo tempo em pode!' da Commissüo de Jus- solução, nova espadn de Dnmocles suspensa
tiça. e Legislação, porque, pela natureza do sobre a altivez dign11 do Estado da Bahia.
assumpto, nenhum dos membros rio. CommisRe>olva o Poder Legislativo como entender;
são desejnva incorrer no desagrarlo de uma si nüa f0r Justa a sua re,olução, restará o re·
ou outra representaçãQ dos dous Estar! os. que curso para o Poder Judiciaria, porque o pro·
o projecto veiu lançar em uma especie de Ji. jecto, convertida em lei, Jerao.ttentado contra
tigio ; entretanto, a questão e liquida.
o art. 4" da Constituição da Republica.
Pela doutrina do nosso direito constítuO §11•. Viicen"te Machado-Pedi
cianal, todos os poderes publicas teem sua.
fonte na soberania nacional. O projecto pro· a pa!:tvra justamente para dnr a razão pela
tende annexat• ao Estado de Pernambuco o qual dou o meu voto ao requerimento.
Creio que a questão e digna de estudo por
territorio no oeste rio S. Francisco, incorpoparte du Commis>ão de Constituição, por·
rado a.a da Bah ia.
Por que raziio não se ha de deixa.r aos quanto aventa-se a duvido. si o p1•ojecto
povos desse terJ'itorio 11 escolha rlo Estado a attonta ou não contm a Constituição do. Re·
que desejam pertencer ? pergunta o orarlo r ; publica.
porventura podem elles se1• annexndos, ao
Teria toda a procerlenci~t a argumentação
talante do congresso Nacional, a este ou exposta pelo il!ustro representante da Ba.hia,
si o acto legislativo de 1827 tivesse annexado
U.que!le Estado ?
O orador nega o direito que 111lega Pernam· dolinitivamente o territorio da comarc11 de
buco ao territorio em questiio, e, lendo a S. Ft·11ncisco ao Estado da Bnhia; mas, desde
Constituição Fedel'11l, ymrgunta porque não que esso acto mandou quo fosse provisoria·
foi allegado esse direito perante a Consti· mente adjudicado a provincia rl11 B11hia essa
tuinte. E' agora, depois de organizado o Es· porçüo de territorio, restn11 questão de saber,
tado do. Ba.hia, tendo concorrido os povos ao ao tempo em que foi promulgada a Constitui·
occidonte do rio S. Fl'ancisco para essa unne· ção d11 Republica, a quem pertencia. osso torxação, que se quer passal·os para Pernam· ritorio.
buco como servos r! a. gleba.
E' certo que estava sob a. jurisdicção nrlmí·
Pelo art. 4•· do. Constit uiçüo, está organizndo nistrativn e judicinril1 da. provincia da Ba.hia;
o Estado da Buhia com o tcrritol'io que pos- ma;;, no direito, no jlls in rc o domínio ern de
suüt no tempo da proclamação da Republica ; Pernambuco, tanto que, pelo acto legislativo
tendo dcsttppnrecirlo o provisorio, que existia rle 1827, só provisoriamente, o como castig-o
nntigamen te.
aos revolucionarias pernam bucanos, tinha-se
O orador lembra. as annexaçüos por que Jn[llldndo quo ficnsso sob a acção administrap11ssou o territorio om questii.o, e diz que foi tiva o judiciaria dos poderes publicas da
colonizado pelo Estado dtt H1thia, cujo poder Ba!titt .
.iudicittl'io cxorceu nlli sempre 11 ~u:1 .iuris·
Ni'iu estou ndeantnnrlo .iuiw; creio que. a
dicr,,lio ; tentlo sido, um 17 Li, permi Ltid:t ao fJlWSlii!l niio é parn. despromr·sc; uo eoutrario,
governo de l'ernnmiJuco ne~sa re;;-iiio, dono· ó da mnxima imporl.ancia, o o rcquerim,mto
minada entiLo sortüo de l~od01las, sómcuto na~ tom tod11 a razüo de sox·.
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Avont:t->e :t quostiio da inconstitucionnli·
dade rlo pro.iect.n aprc,entn.do pelo Sr .. l11ii.o
B:wbnlho; a Comn.issii.o de Lrgislação e Jus·
tiça rliz que o pro,iceto lere disposições da
Cu.rb Con,titucional, pOI'fJilanto, pelo n.rt. :2",
combinado eo:n o art. '!", ti1l lacto nií.o póde
d:tr-,e; não >c pórle rlosnnnex;tr um pcc\:u;o
r1e territorio de um Estado p:tm anncxi1l-o i1
Outl'O.

1\:i.o quero "IÜecir':tr ,iuizo ~obl'fl o rli·
rei to real rio Estntlo a que pertertç:L este territorio, si ao E't:~do d:t Baltia ou si ao Estado de Pernambuco.
Entendo que o requerimento tem toda a.
procedencin. e voto por 0llc.
([])

§~·.

IDl.:unlirr·0 ill::;;u"{.'eHc,..-; -

Sr. Presidente, a Constitnição rla Republica.
at!mittindo como territorios rlos Estados os
tel'l'itorios das antigas pmvincias do impcrio,
de modo algum t!etm•minou como rlotiniti vo
aqui !lo que niio o ora, na occnsi:lo de votarse a Constit.uiç,~o. E a prova ahi está: entre
todos os E';t.ar.los hoje, que Jbram as anti!!aS
provincras, existem questões de limites. De
O§.:.-. Aq~aHino do Ama••almodo quo, si atlmitltl'IIIOS a opiniii.o do il- Sr. Presirlente, vou justificar o meu voto a
lustiarlo Scnadm· pPla Ballin. de que o pro- fitvor do J·erJuerimento do illustre represen,)ccto é incom,J.itucional, fic:tm delinitita- tante por Pernambuco.
vamcnte inlribidos os Estados de fix:rrern os Acho esta que8tii.o hastnnto importante;
seus limitfs, conlflrmc os documentos VPl'rla- el!a envolve uma questão de direito, porque,
deiramenl.e histnricos em queelles se l'unrlam, si do um lado o Estarlo de Pernambuco
A questiio VCJ·tento e sobro um pedaço de allcga possuil', na comarca de S. Francisco,
territorio ua margem do rio S. Francisco, um dominio que, não sei si poderã set• julque t!e,de as concessões primitivas, desde os gado como tal, por outro lado o Estado da
actos dos tempos coloni:res até os actos rlo Bahia allega. a posse, o qne, alias, não posso
tempo do B1·azil consr.ituido, existia em poder comprehender.
da Bahitt, por titulo fempre proviso1•io.
0 SR. SEVERINO VIEU!A dá um :1pa1•te.
Nos tempos coloniaes, apenas foi concedido
que a administrnr;ão da .iusti\•a fosse dada ii 0 SR. AQUJLINO DO AMARAI, - Ora,
Bahht ; mais tarde, como castigo tiOs esforços Sr. Presidente, desde o momento em que,
rovolucionarios dos per!l11mbucanos pela pro- tirmarlo em disposições anteriores, o Estado
clamação ria Republic:t, Joi esse territ.orio d11 Bahia julga-se com direito sobre aquella
annexado à provincia de Minas ; depois, comarca, ao passo que, po1• outro lado, o de
quando houve umtt nova revolução om Per- Pcrnmnbuco igualmonttl julga-se com o
nambuco, houve c:tstigo aiuda, o pn.m se mesmo direito sobro aquella região, me paevitar que os revelucionarios se estendessem rece que ó do toda a conveniencia que seja
aos sertões de Pemambuco, !ui o~to tei'l'itor·io ouvida a Commissfio do Constituição e Podm·es, tanto mais quanto a Commissüo de
aunexado á B:thi:t.
Legislaçii.o
que deu parecer, Jbi de
0 SR. SEVEIUNO VmmA-NÜ.o :tpointlo ; foi opiniiit• qu"oaJustiç:L,
Constttuiqiio
não Jbi uttendida
annexado pm• uma pl'opost:l. do Sett:tdur Ber- complot.am_onto do modo por
que foi trazida
nardo tio Va>conc<>llos.
es;;i1 qncstao ao sew do Senado.
0 SJt. RAI\IIItO BAI~CJ•:r;cos-V. ]~X. l'CCOl I'tL
E', purt.:111l.o, o caso de ser ouvida 11 opió, imprensa tht•JUéllu tempo, ús cJu·onic;ts rio niiio dn Commissão competente, pa1•a dizer
tempo, o voril que o motivo do aclo ainda ~obre a ma tu ria.
Jbi osso.
Demais, Sr. Presidenta, nfio acho inteirall1:1s, isto niio vem ao c:t>o, o que vem ao moo 1o procedentes as rnzüos dadus pela Comcaso t\ o seguinte: a :mnexar,o:i.o fleil;:t n.o Es- mi~~ão, ntt parte do parecer rotativa ii distado da. Hahi:1 JiJi por um tJt,ulo provisol'io, posir;:1o constitucional invocada.
o nii.o rletinitivo. Si Jbi provisol'io, o proprio
De fn.ctn, a Coustituiçii.o dispõe quo os
acto resolvo :1 qucstiio do dominio pelo Es- Estados podem annexar-He, dividil•-so e sub·
tado dn Pornambuco o nfio pelo da Hahill,
llivitlir-so pttra formarem dOtlS ou tres. Mas,
1

I

"•

O SR. Smvi~mNo VmmA- Onde v. Ex.
achou isso ~
0 Sn. RAMIRO BAI:CllLT.OS - Si foi proviSO!'iamente desligado osso pedaço de territurio rio Estado. de Pernambuco, si niio foi
um acto dotlnit.ivo, a quem pertence o titulo
de t!omiuio,sin:To ao I>Stado de Pernambuco?
Apenas portenc" á Bahia a posse por titulo
prr-cat•io, e ii Pm·nambuco pertence o dominio
por titulo incontestavel, porque vem desde
as primeiras dqaçõcs da capitania·.
·
Por' amo, a questão do constitucionalidade
é pc·rfeitamento mzoa vel, e muito bem andou ·
o nobre Senador por Pernambuco, apresentando o seu rc~uerimentu, pelo qual voto.
E' preciso que sobro esta questão se faça 11
luz claramente, e que o Senado resolva conforme entender.
Antes disso, acho precipitado o acto do iilustre Senador pPla Bahia, querendo que o
Senado niio adopte o requerimento apresentado p~lo i!lustre Senador por Pernambuco.
Voto pelo requerimento.
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Sr. Presidente, isto é clo.ro como um accordo, corem no cormnte cxercicio, om consccomo um ajusto, que resulte da vontn.de do quencia da. adopçüo das modificações prouma e de outra parte; e, no caso vertont.o, postll.s.
trata-se de cousa completamente dh·ors11 ; (O S1·. Prcsidenlc rcas.nonc a p1·csidcncia.)
trata-se d11 reivindicaçiio por parto de um
Estado; é uma questão do controversio.. Conseguintemente, me p;trccc qne aquelle a.rti::;o
O Sr. Viicente ~lia.ch:aclo-Sr.
da Con,tituiçüo não e perfeitamente appli· Pre~idonte, sejam ·as !llillhas primeims pa·
lavr11s um og-radecimento à Commissíi.o de
cavei ao caso.
O argumento tirado do. di~posiçiio consti· · Finanças, pelo modo por que reconheceu,
tucional, quanrlo diz que os Estatlo~. na Re· si bem que com muita paruimonia, o direito
publica, seriam f<1rmados das antigas pro- da Al!an·1oga de Paranu.guà a um accesso
vincias, vem collocn:r u. qtPstüo no mesmo pé em classiftcnçüo.
em que se acha, bto é, si os Estados rlevom Realmente, Sr. Presidente, a Alfandega
formar-se dos tm·ritot·ios das antigas pt·ovin· rlo m~u Est11rlo, com ~endimento muito supe·
cias. O que rest~> saber actualmente é a que rior ao de muitas outru.s d:1 L:ni:io, estava,
Estado pertence o territorio de que so trata, pelo qunrlro do pessonl o pelos vencimentos
u. este dados, collocacla. em posiçiio inferior.
si ao de Pern:tmbuco, si ao da Bnllin.
Tive occasiüo de, com o subsidio das in0 SR. JOAQUIM PERNA~muco- Justamente, formações que emm pr·estadas pelo relator io
é a questüo.
do director das rendas publicas e pelo do
O SR. AQUILINO no AMARAL- Nüo o.cllo, Sr. Ministro rla Fazenda, apresentar este
portanto, que sejn. applicnvcl o artigo da pr0jecto, elevando o quadro rlo pessoal e reConstituiçüo ao caso de que nos or.cupa.mos. guiando sobre os vencimentos dos empreEntcndo que é mtuto justo e muito razowel ga.Jos da Alf,,nrlcga de Parann.guú.
que o Senado ouça a opiniüo da Cornmi>siio S11jeito i aprocin.çüo do Scnarlo, c tendo
competente, p:tra dizer si reu.lmcnte é consli· mer~cido a o.pprovar;fi.o em i" rhscuss:to, foi
tucional que pelo ConA"resso seja decidida a esse J'l'ojecto u. illu,trarla c,mmisslio de Fimataria, resolvendo a quem pertence aquclla nan~as para intm·por o seu parecer, o esta
regiüo.
apresentou nm substitutivo que consta do
Por estes motivos, dou o meu voto ao re- parcr.cr submettido ao debate.
querimento do illustre Senador por PerDevo dizer·, u.ntes <le tudo, que, confornambuco, bastante contrariado, pOl' urro estar mando-me com o parecer d;1 Commisoiio de
de accordo com o meu illustre collega, re- FiHo.nças, reqne1·erci opportt:mamonte quo a
presentante da Bahia.
votar;ii.o carecitt, de preterencilt, sobre o sub~
Nüo é uma medida protelatoria; ella tem stitutivo u.o projecto IJUt' pr·rmttivu.mente
sómente por fim JiLzer com que a questüo foi por mim apresentado. OJferocerei, porem,
seja devidamente elucidada, pu.ra que pos- ao substimt!vo varia~ omen.las; e procuru.rei
samos. com consciencia o pm·teito conheci- quanto po;si\•el o tt"cortlo de alguns illusmento de causa, resolver a quem pertence trcs membros d:t CommissrLO de Fiuanço.s
o direito sobre o territorio cont.escado.
para que as nmparorn.
Ning-uem mais pedindo n pa.lavra, encerUmu. das emendas, Sr•. Pt·csi<lentc, manda
que o dh;posto no projecto l]Ue lor converra-se a discussüo.
tido em lei :,pja executado desde j;i.; e as
Posto a votos, e approvado o requeri- razões que tenho p<tr;t apresental·o. sú.o as
mente do Sr. Gonçnlves Fet·reira.
seguintes :
Fica arliado. a discuss:to <lo projecto, que é Sao cxt.rao;·din:tt·ias as diillcnlrla<ics com
remettirlo à Commissii.o tle Constituiçüo c Po- que lnt;1 0 i !lustro inspector da Allhndega
deres.
r1c Pamnagnil, par·a com u rednzi,1o pes~
so:tl c n pequena. vorb;c para material, <le
AT~FANDIWA DE.. PARANAOUÁ
que dispõe, sati>t\Jzor n. wdu o ~nrvi\'O ne.
cessaria p11r•t a 1hc~Jiza\'~.o das rendas.
Entm em 2" tliscussüo, com o subst.itu t.iYo
o SR. ALBioll\To Go:\çAr,vE~-E o!Jc veiu
ofrcrecido pela Commiss:io de Fin;m<,,:r:.;, o especi:tlmento
aqui tr:.tl.tll' disto.
art. l" do projecto do Scm:ulo, n. 5, do 1807,
0 SR. VICE:>'Tia ~IACI!.\Da-Ainrl:t IJU ]lOUCO,
que esta.bulecc nov:t I. abolia do numnro e von·
cimentos do pessou.l r\:t AlDtndogn tio Para- rltmwte tempo ~upc•rior 11 um mcr., esteve
n:tgnlt, no Est.;~do do P:Ll'anú, dollnimlo 11~ l'C· m·.-1;·, Ca.piwl o illtbl.ro o zl'Jo,;o im;poctor
l:t<,,õos d:t Mos:t <ln Itcwln,; da. eirlar'o ri•• An· ·'aq:tl'll:> ;t[J';~nrkg ; e, nm l'Opl'l;idas ,·onl'o·
tonina., no mc~mo Est.:crlo, eotn :t relbritla. J':·u(:ias r.:om o h11lll'il.do \;·i1li:~t.1'o.Jn, ! 'il%O!Hl:t.
nlf11ntlegn, o nutorizo.udo u. niJol'llH'il rln ero- cl11licit.uu rwov'i(1ülhaa~ 110 se;:tido !lü molho ..
tlito pD.l't1 occorror ás dcspoz:t~ que aecrcs- r:1,r-so o t;CWViço Lln. repn.rtkfi,o a. scn e~trgo.
1
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Para muitas das medidas solicitadas pelo Maceió; e, por occnsmo de fundamentar o
di11no inspector, encontJ•ou o Sr. Ministl'o d" projecto que ti ve occasiüo de sujeitar il. conFar.enda uas disposições orçttmentarius meios sideraç;io do Sen11do, apresentei o qu11dro
de execnç,ilo; pàra outras, porém, por falt:1 rlo rendimento da AWwdega de, Paran11guil.,
ou c11rencin do disposiç<ies legislativns, não por onde se v111 que desde janeiro deste anuo
pôde attonder aos ,justos reclamos daquelle este rendimento tem oscillarlo da quantia de
chefe d11 rep11rtiçilo.
ZiO: VOO.$ :1 de ~:30 e poucos contos por mez,
Rereio, :tlém disto, Sr. Presidente, que a quanr.il1 que no fim do exercício formará imdemora na discussão dos. ]lJ•ojectos sujoitos portancia muito superi01.· il. de 1AOO. 000$000.
E niio incluo neste calculo o rendimento
ao osturlo das camaras legislativas dê em resultado que, ao tempo de serem votadas as da Mesa do Rendas de Antonina; que tem ·
lois _orç;_Lmentarias da receitn e rlespeza, não oscilla.rlo entre 50 :IIOrt$ e 70:000$ por rnez.
• que,pois,seJ•virla de base il. Cummissüo da
esteJa amda este pt·o.iecto convertido em lei,
Camara.
dos Deputados, e creio que t11mbem
de modo que não hnja verbn. no respectivo
orçamento para occorrer ;\s dcspoz:ts creadas á i!lustro Commissão do Senado, para calcular o rendimento da Alfa.ndega de Parano.por olle.
Por isso, alem d11 clausula-desde já-, guá e de sua dependencia, a Mesa de Rendas
constante da emenda que peço soja inco!'po- r! e Antonina, mt import11ncia de 1. 400:000$1
Presumo, Sr. Presidente, que todos os calrada ao art. 1", apresento t11mbem uma
emenda ampliativa, com mais um artigo, culos, todas as previsões para assumptos
para que fique concedida ao Poder Execu- desta natureza sii.o feitos pel11 média do rentivo autorização que o llnbilite a abriL' os dimento nos tres ultimas exercicios, Esta
médi11 nem sempre é verdadeira; nem sempre
crorlltos nocossarios à oxecuçii.o desl.:t lei.
A Commissão, apresentando substitutivo póde se~ tomada p'rra base, muito principalacceitou in totum aquillo que dispunha ~ mente em um Estado como o Est11do <lo Pa·
art. zn do projecto por mim otrerecido, isto é, r"ná, em que o des~:nvol vimento tem sido
que a Mesa de Rendas da cidade de Antonina extmordin11rio nestes ultimas annos.
Além disso, é facto publico que a faltt. de
continuasse "omo dependencia da AlliLndega,
e que da Alfandega de Paranuguá ~u hisso o tisc11lização em ~uasi torlas as alfandegas da
pesso:tl para aquella repartição; mas, mor,Ji. Republica diminúo extraordinariu,mente as
ticando, como modificou, o quadro do pessoal renda~ adu11neil·as.
O calculo. pois, feito sobre a mérl ia dos
C~?_nstnnte do ~r•).jecto por mim ttpresent.aolo,
nu.o occot·reu a JJIUSt!'e Com missão que ficava t.res ultimas exercícios não podia fornecer
este mesmo pes~oal da Alt:mde"a de Pnra- bn.se segut•a parn, a lotação dest11 repartição
naguá desfalc11do no numero do "empt'c"arlos aduaneira, ou •le outra qualquer nas mesmas
f)ne tivesse de ser destaca•lo para a Mes:L de condições.
O que posso assegura!', Sr. Presidente, é
Rendas rle Antonina, para fazer alli o serviço
que a Alfandega de Paranaguá tem um rende fiscalização das rendas fede:·aes.
Achei, portanto, necessario apresentar uma dimento muito superior a 1.400:000$000. E
emenda ao substJtuhvo rill Commi~siío, pe- teulto esta convicção mesmo pelos relatorios
dindo que, apezar de ficar 11 Alfan,le"a de e pelas inl'ormações que o insp~ctor da AI·
Pnranagui'l igualnd11 il. Alfr:nde"a rle M~ceió fandeg11 tem dado ao Sr. Ministro da Fazenda,
Sr, Pr·esidentc, durante muito tempo foi a
sej;L-lhe concedida mais um ce~to numoro d~
empregado~. para attonum• aos seJ'Vi•·os da Alll1ndega de Pamnaguá victimo. de injustiMesa de ReJlllas de Antonina. E' por iHt'o que ças, dovidn isto tal vez no facto de não se
proponho a creação de mais um lo"ar de con- l'allar com franqueza, de não se dizer com
íere!tte, dous de l"' escriptut·arios"o um de 2" verrludc o moviuwnto e a import11ncia d11quella.
escrJpturaJ•io.
repu.rtiçiio.
AcllO, Sr. Presidente, q110 o Jacto que soi'- Eu vi, SJ•. Presirlente, a Alfandega do meu •
viu d~ base à i!lustre Commissão de F111anças, Estudo co!locado. em posição infef'iot• ó. Alfan·
para 1gU11!ar a Alfandega do Parnna<>uti. á. dega do Penedo, quer quanto ao pessoal, qum•
Alfandega de Mnceió, não ó verd11rleir; não quanto ti remunol'l1\'iio a este pessoal, quando
resulta dos dados estntisticos que pocli~ Jor· 11 Allitndoga de meu Estado nunca rendeu
necer a repartição do Thesouro Federal.
quantia inferior a !.400:000~. e 11lle Penedo
C11!culou-se para a All'anrlega. do meu Es· teve mozes de rendimento bt·uto da quantia
tudo o rendimento •le !.400:000.S, que era de 7:000$1 00.
emr[u,,nto
estava lotada a AlliLnde"<L
do Ma.•
D
O Stt. SEvJ~tuNo VmmA-Nfío se trata d11
COlO.
do
l'oneclo, mas ~im rl11 <lo ~lacuió.
Devo tlizm•, Sr. Prcsidenl.o, que n l'ondi·
mcnto da .lililllilega rio mel! Est:trlo ,; muito
O Sll. VtcE:-.:'t•m M.lcrrAuo-Estou dizendo
~upurior n c.slu 1]1!1' SOL' viu do bas,J parn i"Wt· quo houve al.o aqui in,jusl;içlt tiio gt•ando em
lnr a Alli111dega do Paranaguil. :'t Allanilo:.:7t do relação Ít Allllndug~t do Panmaguá, quo olla
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Tendo seguido para o Estado do Paranú.,

iJ, da Alfandega de Penerlo, o no emtanto ha creio que nomeado pelo nosso illustre collega

10, 15 ou 20 aunos atráz o rendimento da Al· que então occupava. a pasta da Fazenda •••
fandega de Paranaguá já era muito superior
0 SR. ALBERTO GONÇALVES- Foi uma DO•
ao actual da Alfandega de Penedo.
menção felicissima.
Outro facto, St•. Presirlente: Creou-se uma
0 SR. FRANCISCO M"-CllADO- ••• em uma Si·
alfandega em Macahé, aqui no Estado do Rio;
tuação
rli!llcil pn.ra aquella repartição, dentro
nomeou-se um pessoal numeroso, o no fim de
pouco tempo o illustre Ministro da Fazenda de muito pouco temp .,este zeloso e honestissiviu-se na conting~ncia. de tomar providencias mo funccionario,não só duplicou as rendas da
em relaQão a Alfandega de Macnhé, porque Alfandega de Paranaguá, como teve necessi·
com todo aquelle apparatoso pessoal, com dade de trazer ao conhecimento do Sr. Miturlo necessario para set• uma estação fiscal nistro da Fazenda provirlencias que reputava
de primeira ordem, ella não rendia nem para inrlispensavois e ínadiaveis para o melhoramento daquella repartição.
o pagamento do pessoal.
Só quem nunca se occupou de administraAinda mais: eu não quet•o susceptibilizar ção ; só quem i{(nora as ditnculdades que en·
os meus illustres collegas representantes de contra o reprPsentante do Poder Executivo
S. Paulo; mas vi tambem se crear uma al- para poder attender a todas as necessida~es
fandega na cidade de S.Paulo,e ultimamente o administrativas, quando niio está amparado
illustre Ministro da Fazenda se sentiu na con- por uma lei orçamentaria larga e que fortingencia de reduzir o pe~soal desta alfandega, neQa encbanças para todas as providencias,
que er·a aproximadament-e de ortenta e tantos podera calcular as diillculdades em que se
empregados, a 12 simplesmente; permane- viu o Ministro da Fazenda para satisfazer ás
cendo o inspector com larg-os vencimentos, e reclamações do inspector da Alfandega. de Pa·
os conferentes, e até agora me parece que ranagua.
sem dar resultado algum para. as rendas puPara acudir a este serviço de arrecada·
blicas.
ção de rendas, foi mister que o i!lustre func·
Sr. Presidente, as despezas que teem um cinnario creasse postos fiscaes, mutiplicasse o
caracter de re~ponsabilidade, que düo em re- pessoal de tlscaliznçiio, mas quando princisultailo o augmento da renda publica, não piava a tJ•aduzit• em facto tão acei·tadas pro·
são despezas: é um dinheiro que o Thesouro videncias,estacavn. deante de difllculdades ora
levantadas pelo Tribunal de Contas, ora pelo
emprega com g1·ande e proficuo resultado.
O augmento de pegueno pessoal. a nova mecanismo da nossa burocracia.
classifica~ão que se da a Alfandega do ParaO exacto é que com um pouco rle esforço e
naguli.. darão em resultado o augmento ex- boa vontade e muito trabalho, o illustre in·
traordinario da renda naquella. repartição,
spector da Alfandega ele Paranaguá obteve
Quem conhece a situação topographica da do Sr. Ministro da. Fazenr1a a approvação tle
cidade de Paranaguá, onde existe esta repar- algumas das medidas tomadas, e, escudado
tiçüo aduaneira, quem conhece a extensão do pela opinião do Tribunal de Contas, . pude
littoral da bahia de Paranagua, comprehende fazer incluir nas rubricas orca.mentartas as
que é dilllcillimo, si não impossível quasi, despezas necessarias para este fim.
com o reduzido pessoal que tP.m a Alfandega,
.Ta declarei que, antes de subir á tribuna
occorrer a todas as necessidades do serviço. para submetter minhas emendas á consideO que se da, Sr. Presidente, é o desvio da ração do Senado, tive occasião de fallar a
ren•la, ou ter o chefe duquella repartição de respeito dellns com o illustre relator da
soccorrer-se a providencias de occasião, ins- Commissão de Fazenda,· o honrado Senador
tando junto ao Ministro ela Fazenda, afim de pela Bahia.
, poder occorrer ás necessidades e prevenir
Não sei si S. Ex. pela Commissão ncceita
desvios de rendas.
a clausula-desde:iá-para a execução deste
Sr. Presidente, eu, quando tive occnsião projecto, quando fUI' convertido em lei, assim
do apresentar ao conhecimento do Senado o como a nutorização dada ao Poder Executivo
pro.iecto que mereceu ser substituído pela il- pa1·a abrir os creditas necessarios, depois de
lustre Commissão de Finança~. não vim fa- estar consicrnnrla no orçamento a verba para
zei-o sin~.o baseado em informações da maior as rlespezas com as diversas alfan~egas.
respeitabilidade. Forneceu-m'us um dos em·
Comprohencle v. Ex. que si houver demo·
pregados mais zelosos da lhzenda, que, além ra no. passacrem
cleste p1•ojecto, e votarmos o
0
de ser um dos mais zelosos, ó um dos mais orçmnento, não podemos alterar as verbas, a
pr~pamrlos cm assum ptos desta especial idade. nilo ser de accordo com a lei que crêa o
Rollru-rno ao iutelligonto, illustrado e ze- posso:tl o fixa o seu numero, e assim a exelosi&simo Jtcl.ual inspector d11 Allhntla"a de cw:ão tlesta lei, de imp1·escindivel necessiParunnguá, o Sr. J11nsan Mliller,
"'
uude, sorit preterida até que para o orça-
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dn. Alfandega deCorumbá süo

mento de 1890 se possa dar verba para n.
respectiva execução.
Espel'O, Sr. Presidente, que o espirita rle
justiça, que dominl•U a Cornmisstio de Fazenda, estudando o projecto pol' mim n.prosentn.do, ainda se prolongue ato o exame
destas emennas que reprc•sentam necossicla1le
in•leclinavel para. o bom funccionarnento das
repartições n.duaneiras do Estado do Paraná.
Bem comprebendeu ri. Commissiio qne o
pequeno augrnent(l de despeza Jledido ao
erario publico, neste momento tã.o ohemdo de
difilcu!dades, não é sinão com o ilm de augmentar a renda geral, por meio de :-evera
fiscalização e de um funccionrt!isnw capaz de
satisfazer a totlas as noces~id~des do serviço
publico.
Espero, portanto, qne a illustro Com missão
de Fazenda acceite as emendas que vou
mandar á Mesa.
São lidas, apoiadas o postas conjunctamente em discussü.o as seguintes

condiçõ~s

om turlo perloito.mente iguaes its da Jl!fan•lega de Pamnaguú.
Quanto á n.rrecat!uçã.o, lel'á o omdor uma
:wta ~ue lhe foi fo'l'llccidn. po1• um zeloso emPI'l!gado do Tllcsom·o, o pela (jiW.l se vê quo
do IRO! a 1806 o nugmento verillcndo corre:;ponde a 835 "/ ...
«A Alfandega do Corumbti., no Estado do
Mat.to Gr·osso, arrecadou em :
·
1801 ............. ..
1802 .............. .
180:3
189-l ............. ..
o o o o • o o o o o O o 1 o o

453:004$834
758 : 08\J~005
1.058:0178697

-\

1.1:38:55"0$118

1895 ............. .. I. 2GO: 520$000
,.., , ')OõJI!'l6'l
....ii' .... ,....,.'>
18913 ............. .. I • 5<)]
.~

Por essa demonstração, verifica-se que o
augmento de arreca1laçií.o fd progressivamente de 07, 3 "/"em 1892, 39,5 "/,,em 1893,
7, 6 "/,,cm 1804, li, 6 ''fn, em 1895 o 20 "/.,,
em 1806. A renda, pois, de !896 conesponde,
EMENDAS AO PROJECTO SUBSTITUTIVO
como .ia disse o orado1•, a 335 "/, 1\t\ 1le
1801.
Ao art. I.• Depois da palavra- equipa·
Relativamente ao facto apreciado, tiio
rada-accrescente-se-desdo jl1.
justn.mente pela honmda Commissüo 1le FiAo art. 1." Depois da palr;vra-Aiagtias- nanças, de Sei' te A!nmr.lega de r.Janáos um inaccrescente-_se :-:-co'!laugme_nto de_um con-,ter]Josto commercial de, algum~srepublicas
ferente, do1s prnne1ros esct·Jpturarws e um lJmrtrophcs, como o Peru, a Bohv1a c Venesegundo escripturario.
zuola, devo o m·adOl' Iemb1·ur no Senado quo
Accrescente-so :
:L AlJ:.\tHl<·ga •le Co1•um bá está em identicas
A.rt. 3.• Fica o Porlor Exrcutivo autori- circum~tanci:ts..quanto ús r·~publicns do ~a
zado a abrir, para cumprimento dcst:1 lei, os ragun.y e Bol1Vm,. e que, alem ue s.er um m·
creditas necessarios.
!erpost? commer~~:;l rle todo o E•tado. e d~
Ao art. 3"-ondo se diz-:1"-di"a·sc- 4•.
RepulJIJca da B~llvltl, :Lccresco. que, dev1do a
"
~trnnde extensao da l!·onte1ra d.e Matto
~ala das sessões, 20 de agosto do 1897.- Gro~so com o Pa!'nguay, diflicil siniie impos·
VJccnte Nachado.
sivcl, se torna naquella regiiio um vigila.ute
serviço de ftscalizuçüo com o exiguo numero
O Sr. GeneroS;o Ponco onviarú. de empregados de quo orn. dispõe n. .rdtimà Mesa uma emenda que o1Terece h. conside- <1cg·a de CorumbiL
ração do Senado.
Pódo o orador assegurar o suppilo que o
As razões com que 11 ,iustitlcfl são pcrfoitn.- q uc vae rl1ze1' ,iá tbi exposto o anno pass:ulo,
mente identicas, quasi iguaes r'ts t1rlduzidas na Ca1nara dos Deputados, por seu lwnraclo
pelos honratlos Senadores pelo Prtranit e pelo collcga flo rop1·cscm t.aç~ o, o Sr. Lu iz Aflolplto,
Amazonas, quando apresen tamm ao Senado quo, si ns roudn.8 l'mleJ'll~S s~odel'r.cndadas em
projectos relativos :·t clevnç:ITo do numero, llltLIS de mil coutos de réis por mcrc·:Ldot•ias
clas'e e vencimentos dos empreg-!ldos da~ al- entradas, no E.;r.a.lo, pcl:t J'ronteirn. do Apa,
f.'1nrlegas de Paranng-u:\. e Manúos.
para os municipiosde Wranda e Nioac; deveBasea-se principn!mente a emenda. do se o"'" prc·.iuizo ao lhcto do não so pode1• esorador nos mais rigol'Osos prindpios do Jus- taLei ceei' naq IWJio ponto,como jú. disse, o scrtiça e equidade, pl'incipios quo devem presi- vif:o de Jiscal izaç:iio, por• i~~o que redut.irlisdir sempre ús deliber:wi,es do Sena1lo.
sinw ~"quadro de ompJ•ega•lc.s il;L Aiümdega
A omendn. torna. extensiva :• Ali:LIHle!::':t 1le de Corumbil..
Ael·e•lita, o orador• ser suJTicif'nto o que
Corumbó., no Estado que o 01'adn1' tem n.
honra de representar, a provid.,Jwin. eousi- ac:dJt•. do expeuder, J.l:trlt I) li c o Senmlo 80 prognudrtno nrt. I" do fll'O.icclo cm disenssão,l·c- nuncie co\11 jctsl.kn. 11 rospoito da emenil1t
JaLivamonte :'t Allhndega de Pal'ttwt:;ur'>. cuJo que lllti.l\ll:tl't't ú. !Ilesa, J'<oEüi'VIln•lo-:.o o oJ•ador
nnmet•o, cl:tsse c veneiuJC\Itos dos Ollljli'Cig'iidUo par:L c.:uJ·ruburm· as sua.~ a~sot'l.~iie~:;, caso ~c-ja.
ncccssar·io, no corro!' u:L discussão.
se pretendo com rn.ziio olovttl'.
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E' lida, apoiada e posta conjunctamente em attender• igu9.1mente á emenda que o orador·
apresentttrá e na qual se restabelece o que,
discussão a seguinte
'
se havia solicitado no proprio projecto.
Uma vez qLlo se lançarem olhos impn.rciaes.
EMENDA. AO PROJECTO SURSTITUTIVO
para o qne so passa no Amazon~s. especialmente nas suas frnn~eiras, relativamente ao
transito
ele mel'crtnorias e ao seu desvio ao
Ao art. 1'. Depois das palavrn.s- Estn,.lo
do Puraná-accre:-:ccnte se :-e rle Cornmbá, imposto; dc·sde que so compar11r o que se
pratica naquolle Estado relativamente no
no Estado do Mutto Grosso.
commercio
licito, de que toma cnnta a AlS. R. -Saiu das sessões, 20 de agosto do fandega, o ao
illicito, que se póde calcular
1897 .-Gcne1·oso Ponce.-F'. J1Iac1tado.
pel'feitamenle pela superD.bundancia de me:cadorias introduzi•las, clleg-:1-se á conclusao
O Sr. Francisco IU:achado- de que as rnzões se accumulam para a adoComo o nobre Senador pelo Paraná, começará pr,,iio de meni,lns energicas. que garant:tm a_o
o orndor• por agradecer á Com missão de Fa- commercio .licito e repr•imam o outro, isto e,
zenda o modo generoso por que attendeu ao o cGn.trabundo.
projecto que, com o seu collega de represen·
taçi'io, teve o orador• o. honra de submetter á 0 SR. JOAQU!l\I SARMENTO - Apoiado.
deli bemção da Casa.
0 SR. FRANCISCO MACHADO -Agora mesmo,
Hu muito tempo que o Estado elo Ama· acaba de chegar ás miios do orador uma prova
zonas reclama pela medida proposta no pro- que corrobo1·a as muitas já existentes e a
jecto. Nilo era possi ve! que, uindn. mais que o orador se tem referido sobre o comesta vez, a Commíssiio deixnsse de att.ender rncrcio do Amazonas.
ás circumstnncias em que se achn n AllitnE' uma declamçiio, em que o correspon·
dega de Manáos, agora pr•incipalmente que dente do Jornat rio Com.me1·cio, suppõe o oraella tem apresentado enorme augmcnto de dor que em Betem. diz ter ouvido do Sr.
receita, a ponto de não po1ler mais tão irn· Satlamini, que acaba clechcg:tr da commissão
portante facto passar despercebido a todos com ~uc fui ao Norte.
aquelles que entendem com os negocias da
Segundo o telegrD.mma que transmitti!l
Fazenda, especialmente os Srs. director das essa rleclarnçiio, se vê que o Sr. Sattamim,
Rendas Geraes, inspectores da Alfandcg:t de delegado do Governo, diz ter acllaclo o pesManáos e l\lí111str•o da Fazenda.Siio esses i'lmc· soal ·incompleto ...
cíonarios que actualmente se fazem eco das
0 SR ..JOAQUIM SARMENTO- Devia accresnecessidades e reclamam ao Congresso as me· centttr -e insulTJc,ente.
didas consignadas no projecto ...
0 811. FRANCISCo MACHADO - . , , O COm
0 SR. JOAQUJU SARMENTO-Apoiado.
pouca competencia profissional para o serviço
0 SR. FRANCISCO MACHADO- ••. e é por• isso a ,eu cargo, em todas as estações flscaes ...
« Estunou as condkf,es 1lo commercio do
que o orador ousou tomar a pn,lavm pttra
mais uma vez, escuclndo em tilo bons apoios. i.r;Jnsito pelo J•tvary, Madeira e Rio Negro ;
ser no Senado o eco dus nlludidas reclama- espera apresentar á consideraçiio do Governo
da Uniiio medidas tendentes a remover• ditnções.
.
O orador ficarin. satisfeito com o substitu- culdadcs, allm de moiiJorar• a fiscalizaçiio,
tivo dn Commissiio, niio obstante ter a mos· que est.'t completamente descurada, com
ma supprimido do projecto as palitvras - grande prejuízo para os cofres publicas.
Tomou alguma~ medidos provisorio.s, que
desde já,- si notasse ignal sentimento por
parte do nobre Senador pelo Est:~dodo Paran:t, julgou indispensttveis, e entre ello.s nom~ou
que o.presentou projecto, siniio itlentico.uo me· nrn empregado pam 11 Alfandega de 1\lano.os,
110s semelhante ao o1fm·ccido pelo orarluT', re· atim de tiscn.liz"r o t.mnsito por Santo Anlativamento á Alfanrlcga de M.n.n:'ws. Desde, tonio, complet:tmente abandonado.»
Estas razões. diz o omdor, sü.o iguaes a
porem, quo o nobre represent11nto do P1traná
entendeu quo o prl'l.inizo continU:ti'IIL e quo o outras tanttti quo já trouxe ao Senado sobro
reme,lio, nílo sendo prompto ou vindo mnis pe~so:tl insulllcient.e e incompetente.
Pa1a supprir a p1•imeir1L ll1ltn, 11 da insufta1•de, poderio augmentar o nwsmo prejuizo,
entende o or:11I01' acornpa.nhal' a. 8. Ex., por· ficncin, ó quo 'o !Jeclo qne, pelo menos, o
que nii.o reconhece nem lho lJaroce sPjlt po~ Cong-resso il(uale o pr-s;onl d:t Allhndoga de
si vel 1111 ver quem penso quo as circumsln n- Man:\tJS ao da. do M:mtuhilo, uilo obstnnto n
cias do Paranng-uú süo superiores tis do Ama· renda o o sm'Yi\:O na. Alfitndcga elA 1\lan{los
zonas, pam o fim do rrelawar.· a medida soli- serem SUJlt'riorns !1Unsi no rlobJ·u uo da tio Mtt·
citnda. E o Senado, a ter •lo neerodl'l' no pP- J•a uluio.
Pat'it obviai' 11 sognn1lt1 ln !ta, a d11 incom·
dido feito 110lo nobre SonadoJ' polo Pal'aw't,
deve, por coherancÍit o ,ju~l.il:u., a (ortim·i, 1wtcncia, lbi ~110 o Jli'O.icclo pe:liu fossem
~onntlo
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equiparados os vencimentos dos empregados
do quadro d11 Alfandeg:t de Manáos aos da do
Par;\, porque uão póde existir muita competencia onde faLtam os meios necessat•ios rle
subsistencia.
E' preciso que a competencia dos empre·
gados não seja sacrificada ao meio em que
elles se acham.
Foi, pois, por estes ponderosos motivos
que represe11tantes rlo Amazonas, entendendo que naquelle Estado devem estar empregado; não só em numero sufficiente, mas
ainda verdadeiramente competentes para o
serviço, fizeram os dous pedidos constantes
do prqjecto.
Accresce que, pelas declarações que o
orador leu do Sr. Sattamini, os inconvenientes assoberbam todas as merli•lns e é indíspensavel não deixar que elles permaneçam.
Nestas condições, não era possível que a
representação do Amazonas attendesse pela
lei do orçamento, ou se reservasse que para
o anno fossem postas em pratica as medidas
ora solicitadas e que talvez o Congresso
approve.
0 SR. JOAQUIM SARMENTO-Foram aconselhadas pelo proprio Governo.
0 SR.. FRANCISCO MACffAD0-0 mal accen·
tua-se dia a dia, e das declarações que
o orador• leu, vê·se que o delegado do Governo quiz imme•liatamente oppor.Jhe um
obstaculo, encarr•egando provisoriamente um
empregado do serviço relativo ao commercio
de transito pelo Mrllleira, que é o que con·
duz de Santo Antonio para a Bolivia.
Não parece ao orador ser occasiiio de fazer·
sentir a necessidnde de cuidar deste commareio de transito por qun.JqueJ• dos pontos
da fronteira amazonica, ou seja por Santo
Antonio com a Boli via, ou pelo J:wary com
o Perú uu Tabatinga; ou seja poln Içá ou Pu·
tomayo com a Col um bia, ou o. ioda por S. Ga·
briel com VenezueLa.
Em qualquer desses pontos póde ser flr·
ma.do o direito rle fiscalização, mas todos
aquelles Jogares estão completamente aban·
dOU<\dOS.
Como o orador disse, o. mulaccentua . se, de
instante a instante, o preciso não descurai-o,
para ~uo não s.o .:wol~me, .não .se uggrave,
parn. que o prCJUIZO nao seJa mnwr.
Portanto, si o Senado tive1• <lt1 vot11r a
emenrla proposta pelo nobre Senarlor peJO
Pn.rani1, podindo sejam restit.uidas ao projcct.O
as pa ln vms-rlesde Jti-Hojt1 Iicito ;to orn.dol'
concort·er com igun.l ome!lda, Holicitawln que
o Senado faça a. mesma justiça em rolac~.o an
projecto apresentado sobre a Alttmllegl1 tle
Manáos.

E' lido., apoiada e posta conjuntamente
em di8cussão a seguinte
EM!lNDA AO PROJECTO

SUBSTI1'UT1VO

Ao art. 1•, relativamente h. Alfandega de
Mnnàos, uccrescente-se: -desde já-depois da
puJa vra-equiparada.
Sa.la das sessões, 20 de agosto de 1897.F. Machado.-Joaqu.im Sarmc11to. ·
I

O §r. Leite e Oiticiea-Sr. Presirlente, a minha presença na tribuna, a pro·
posito deste pr~jecto, nii.o significa opposição
directa a que as duo.s alf<wdegas nelle menmencionadas sejam con>ideradas de categoria
superior. No estado act.ual rh1s rQpartições
publicas. ha nccessidad•l de reformal·as principalmente as de fazenda.
Esta opio ião esti1 de accordo com a da
Commissão rle Finanças do Senado, de tres
annos a esta parte.
A Comrnbsão tem consignado nas leis de
orçamento um a1•tig-o nutorizando o Governo
a tazer a reforma das repa1•tições de Fazenria,
que niio podem continuar como estão, sem
grave uetr•imento rlas ren•las pubLicas. O Governo não tem usado dessa autorização, a
sua negligencia tem rlado como fructo completa. anarchia em todo o serviço de arrecadação e dispenrlio dos dinheiros publicas.
Graves censuras são J'eitas directamente ao
Governo no relato rio do. Trihun~tl de Contas,
publicado no Jornal do Commcrcio de hoje.
O Tribunal não ponde for·necer ao Congresso
dados precisos e exactos sobre a arrecadação
e dispendio dos dinheiros publicas. Ainda
mais, denuncia o relatorio o racto de ter podido o Gover·no obter esses esclarecimentos
com mais facilidade do que o tJ•ibunul, pois
este se viu coagido a pedil·os directamente,
por não tel·OS encontraria no Thesouro.
O relataria do Tribunal vae por isso de encontro aos dados fornecidos pelo Thesouro.
Não preciso rle provas mais eloquentes,
além das já exhibidas, para. demonstrar ao
Senado a ànarcl\i:l relativa á anecarlaçáo e a
uespezas publicas. Mas, Sr. Presidente, divers' ó a minlm questão.
Será opportuno preoccupar·se o Congresso
da elabornçiio de qua.lquer lei tendente a au·
gmentar a despeza publica.,sem quo esta obedeçn. a um plano fr•ancamen te exposto, bem
mOllitaclo, conhecido em todas as suas minu~
doncius de modo a. concluir·~se que dessa medidtt provirá augmento na arrecadação da
rcccir.n.?
Sm·á conveniente c jnsl.ifica,1a a elt\bora·
(•iio do uma lei no Con;.:rr•sso, no momento
uctual, que tenlin n 1111gmcn tn,r o:;t:L ou nq uella
ptLrcolla da dospoz11 publica, no:;se ou 1111-
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quello ponto, qunnto a vencimentos de em- Quando se manda suspender as obras de
pregados simplesmente, sem que das pl'Ovi· todas as estradas de ferro, e muitos outros
dencias tomadas no projecto arlvonha a cer- serviços, no intuito de impedir as despezas
teza de que ellas vii.o augmentar a receita supertluas, quando so despedem, às duzias,
publica 1
os filnccionarios de di versas repartições,
0 SR. JOAQUIM SARMENTO- V. Ex. nii.o signiftcnndo isto do.Iorosa situação para o
Thesouro, impossibilitado de acudir a estas
estava presente, e niio ouviu a discnssão.
despezas antigas, quasi como uma normali0 SR. LEITE E 0ITJCICA-Na qualidade de da•Je da vida dos orçamentos ser6. d•J con vemembro e relator da Commis~iio ,le Finanças, niencia, sorti. nm acto criterioso mandar-se
já disse, sob miuba responsabilidade, que pela augmentar o pe,soal rle uma nu outra ai·
Alfandega de Manúos, ou pela grande exten- fandega, sem attender a reclamações iden·
são do Rio Amazonas, tiO opera o contrabando ticas que todos os dias fazem os inspectores
em larga escal11. Pel11 AIJ\wdega do Parana- das demais alfandegas 1
gu:i, os relatarias mandados no Thesouro de· Dizem os meus illustt•es collegas que a
monstram n cxistencia do contrabando em reforma se podei a operar sem augmento de
grande escala.
dospeza, e ainda mais qne em todo o caso,
Mas, senhores, esse contrabando se faz do será uma despeza. reproductiva.
mesmo modo na. Alfanrleg-a do Ceara, na da Estas duas proposições teem sido repetidas
Babia, emflm em quasi todas as do p11iz, sem constantemente nas duas Casas do Congresso.
que, entretanto, este facto tenha demonstrado Quando se trata de um projecto que a.uabsolutn. necessidade de ser augmentado o gmenta despezas, surgem sempre estes arpessoal de nenhuma de lias
gumentos-a despeza. é reproductiva, 11 lei
0 SR. ALBERTO GONÇALVES-O inspector da nii.o set·ti. onerosa para os cofres publiccs.
A pratica, porém, niio corresponde a taes
Alfandega de Paranaguá diz ser is~o necesamrmações.
sario.
é possivel augmentar os vencimenO SR; LEITE E OITICICA - Tndos os inspe- tosComo
do
pessoal,
sem augmentar a de>peza. 1
ctores de alfandegas, inclusive a do Rio de Uma alfan'ieg-a de
quarta ordem poderá ser
Janeiro, clamam contra a insu fficiencia do
consi•lerada
de
primeira
sem augmento de
pessoal. Para provai-o em relação ti. Alfandespeza 1 Como crear novas despesas sem
dega do Rio rle Janeiro, basta esta consid•Jra- onerar
os corres publicas com a di1l'erença
çiio: as portas de conferencias, as de armados
vencimentos
do pessoal primitivo para
zens, as que dão sabida a trapiches altitnrlegndos att1ngem ao numero de 24. Entretanto, o novo pe~soal 1 Diriio, como sempre--a desé reproducti va.
são apenas 15 os conferentes encarregados do peza
Sinto-me desillurlido, o resultado praserviço, havendo necessi•lade de mandar um
tico desta pbrase é sempre negativo.
para cada porta.
A minha questii.o não é a necessidade de 0 Srt. FRANOISCOMACHADO-Contesta V, Exaugmentar o pessoal desta ou daquella al- o augmen to lia receita da Alfandegtt de Ma.
fandega, necessidade que reconheço, é da op- náos.
portunidado da medida.
O Sn. LEITE E OJTicrcA-Não. Receio até
0 SR. JOAQUIM SARMENTO -E' a despeza. que o augmento da despeza importe em di·
reproductiva.
minuiçiio das rendos daquelh alfandega·
E' isso facto de observaçiio quotidiana
0 SR. LEITE E 0ITIC!CA-Chegarei la.
Vejo que a Commissii.o de l?inanças, com quando se emprehendem reformas sem um
esc1•upu!o muito louvttvel, excluiu do pro- plano minucioso e beni combinado.
jecto o artigo, autorizando o Governo a abrir A Al!'andega de Ma.naos tem tido augmento
credito par·a occorre1• rle8de Jogo ao paga- de renda por causa do preço extr-J.ordinnrio
mento da despeza com este augmento de do seu principnl genero de exportação.
pessoal, caso a lei fôsse votada e posta em 0 SR. FRANCISCO MACHADO- Ess1t Será
execução.
ncnso, ao sentir de V. Ex., o limite maximo
Mas, desejo so.ber si nas condições espe· da Alfandega de Manaos 1
ciaes do Brazil ~er:i do conveniencia votar o 0 SR. LEITE E 0ITICICA-A Amazonia é
Congresso uma lei augmentando despezas,seja um:t regifio unic:t no mundo; possuo um proelht qual fl>r.
dueto dotado de du11s qualidados essenci!leS
0 SR. Go~ms DJG CASTRO-O Governo pólio para a permut:l.
aprovoitn.t· empregados avulsos.
A Amnzoni11 possuo a borrncha, monopolio
O Sit. LIUI'l'I~ E On•rcJCA-Tomaroi om consi· daquol!a rcgiiio, o n borraclm ó considerada
llera,;ão o aJlarte 1lo honra·lo Seuador pelo genero de lll' i me ira neccs:;idado em todos os
M11ran hilo.
palzos do ,g·lobo. Natural é, portanto, o nu-
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gmento da receita. Mos, pm•gunto, o nu. formemos o que existe, praouromos fazer com
gmento da ]'eceitt1 da importu.çii.o estit no. que os funccionurios das alfan•legas, por
.mesma proporção do da oxportaçiT.o ~
exemplo, arrecadem mais, por meio da neces0 SR, FRANCISCO MACllADO-Niio, porque saria tlscali zaçiio.
Comprehendnmol-o, senhores: chegamos ao
1111 desvio na receita de importação na AI·
ultimo a pu• o a que um paiz póde chegar para
fandega de Manaos.
conservar o credito.
O Su. LEITE E OITrcrcA-Mns o desvio da
Necessitamos ele todo o patriotismo para níio
receita ó <'Jfeito do pouco pessoal existente transpor a barreira já. Infelizmente alcanou consequencio. de sua retribuição mes- ç:tda.
·
·
quinho.'!
Ot•a, rste proj~cto vem incontestavelmente
0 SR. FRANCISCO MACHADO- V. EX. estil.VO. tmzcr modificação na verba -Alfandegas..;..
ausPnto quando li dados a esse J•espeito. O no orçnmen to ri e !898.
Votamos, (niio eu. mas acceito a solidariepessoal, sobre ser diminuto, é incompedade, clrsde que é lei do paiz,) a creação das
tente.
duas Alfb.ndegns ele S. Paulo e de Juiz de
O Su. LEITE E OITICICA- Niio digo que o Fóra.
serviço não careça de maior pessor.t ; alleg-a,
Despendida com ellas quantia superiol' a
porém, V. Ex. um 111cto. em relação a Alfu n·
dega de Mt1nt1os, que tambem se dil com as I .000:000$. chegamos ao tristA resultado de
A!Jandegas do Rio de .Janeiro, Bnhia, Parit e ouvir esta decln.raçiio: cumpre supprirnil-as.
Vot:unos ainda em 1896 a creação da AI·
quasi todas o.s alfandego.s do pniz.
fandega
de Macahé e jti se diz que tambem é
Em vista. dos novos impostos para attender•-se á depreciação do. moeda, a cont11bil i· nccessario supprimil·a do orçamento.
Assim, vot11mo~ muitas nutras rlespezas.
darle tornou-se maior, os nl~arismos avoJu.
maram se e as altandegas todas a.llegam /i11ta O meu honmdo col!ega, Senador pela Bahia,
que com tanta at.tenção me ouve; o que
de pessoal.
muito me penhora, !13. ele lembrnr·se ile ter
Entretanto, o Governo consern1-sc inerte pugnado o n.nno findo peLc modificação da
esperando medidas por parte do Congresso verba, relativa iL Alfande(ia da Bahia, ele·
Nacional.
vando-11 a 600:000$ O Sena•t o autorizou o
0 SR. JOAQUm SARMEriTO- Quanto á AI· Governo a f'azer a despeza assim augmentada;
fandega. de l\Iantios, qu•.,m JemlJrou a mcrlida c. S. Ex. poder:i dizer hoje si póe!e exigir que
o Governo gaste essa. quantia.
foi o proprio Governo.
Eu mesmo, Sr. Presidente, tambem o anuo
0 SR., ALBERTO GONÇALvm-0 projecto IJÜ.O passado, querendo modificar a situação geaugmenta. só o pessoal, modiflc~ a cn.tegorin. ral ad uu.neirn, propuz modificação em todas
O Governo não pórle ÍI1ZC1' isso, creio.
as vm·bas dessr. serviço atlm de que taes reO S_u. LEITE ll OJTICICA-Tem autorização partiç,ões tivessem algumas lanchas a vapor
para ISSO.
que as habilitassem a lazer uma boa fiscnli·
Ma~. Sr. Presidente, no momon to actual ztt~ii:o. Nào me consta se tenha adquirido
precisamos antes de tudo, rcformr~r as nos- lancha alguma para essas all'anclegas.
sas finanças, elaborando um plano rle orçaO SR. SRVERil'iO VIEIRA-Foram adquiridas
mento nas !'orças da nossa receita em con- algumas.
stante decrescimento.
0 SR. ~RITE Jl 0!T!CICA-Uma Oll outra não
Diariamente, acompanho os ma.pp:ts da.s
mA
consta tenha adquirido todas as rlecro·
rendas fiscaes inserto' no Diario 0/ficial, e ta das.
Porque'!
noto que a receita diminue nos mi lhar·os ,le
O Governo viu-se na nocos~idade de mo(licontos por mez. Ainda em ng·osto corrente a
receita diminuiu de quantia superior a mil ficaJ• u. rlcspeza votada pelo Congresso Nacional, ois 11 c11usa.
contos rle reis.
Em tiio dolorosa conjunctura, :t que titulo,
Lembrarei quo no corrente anno tive neo Congresso Nacional elabornrit um11 lei au- cessidade de oppot··mo a nm projeBto do meu
gmentando despezas, sejam quars rorem '!
illust.re collegtt elo rept·esentação para um
Niio }Jodemos, não rlevemos fnz•·l·o. O Se- sm•viç'o dtt Alt'ando;.:tl do M:J.Ceió, julgando esse
nado, onde as paixões nfio entram. cuj11s Rcrviçn comprehenrlido pola respcctivtt verba
sessões se ell'ectun.m no meio eln, mnior cnlmn, or·ç:tmAnt:n•ia. Entcneli-me com S. Ex. e proonde a relloxão faz comprehcnr!ew n. cada um met.ti-llto mostrar os elocu!llérttosjustiJicativos
do nós a gt•avrssima l'espnnsahilie1:ule do mo· rio minhas :rSSBVeraçtirJS.
menta presente. niT.o rlovo t••J' par•tc1 no n.uO St•. Minist,1•o dn. lndust1•ia, com solicitude
gmonto rla clrspoza.
O nosso dever é, não votn.t• pro,ieet.o H.lg-nm !ou nwol ]ll'Ocum, ..
t.onclonto a augmontar :t clcspoza actual. Ro·
0 Srt. SimmJNo VIEIRA-Apoiado.
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0 SR. LEITE E 0ITICICA- •.. arredar elas rea seu cargo tudo quanto é suporfluo, talvez modillcanllo mesmo o serviço ne·
cessa rio procura.
O relatot da Commissão elo Orço.mento ela
Fazenda. na Camt\1'11 dos Deputados, cargo
que occupei c cuja responsabilidade conheço,
sabendo por· isso, quo quem o exm•ce não vae
dizer da tribuna smilo o que ouviu no Gabinete do Ministro; vimos que S Ex. sob a.
impre~são recebida nas regiües olllciaes, chegou ú. Camara e declarou como opiniilo sua,
embor•u, mas, digo, opiniilo determinada
pelas impressües do que ouvira no Gabinete
do Ministro ...
0 SR, SEVERINO VrE!RA-Nesteponto, V.Ex.
não tem razilo.
O SR. LEITE E OITICICA-•.. eleclnrar que
não tínhamos meio algum de modificar a situação financeira do paiz, além daquelles
que indicou e que foram immediatarnente
repellidos pela opinião publica, tendo o governo por sua vez necestiidad'J de repeli ir.
0 SR. JoÃO CORDE!RO-Repel!iu Oamigo.
0 Sa. LEITE E 0IT!CICA-Em tal emergencia, qual o dever do Congr·esso ~
Está t1•açado: negar• voto em absoluto a
qualquer projecto tendente a augmentar a
despeza publica, fixal-n., ao menos, na que
actualmente existe, quando não deliberar
cortai-a ern tudo quanto puder ser cortada.
Não tenho duvida cm reconhecer que a
Altllnde:za de Ma.náos precisa ter melhor organização e sm• dotada de um pessoal mais
apto para. desempenhar o serviç:o, collocado
por lei em melhores condições pecuniarias,
pois os funccionarios publicas não podem
hoje viver com seus vencimentos.
0 Sa. SEVERINO VIEIRA-Ent!•e!anto, OS
empregos são muito procurados.
0 Sa. LEITE E 0ITICICA-Procura·SC emprego como o pobre busca esmola.
O mendigo do rua não possue suillcientes
recursos ; e continua, entretanto, a implorar
a caridade publica..
Evitanrlo a mendicidade, o brazileii•o pro·
cura emprego; si nõ.o tiver urna repartição
onde ganhe orden11do, não achart'L onde bus
cu r• pão. V. Ex. niio pódfl 11m r·mur que, no
momento uctual, nessu tão 1lolorosa quadra.,
um i'unccionario publico com familia possa
vi ver no Rio de .Janeiro com o vencimento do
400$ ou 50U$ mensues.
0 Slt. JOÃO CORDEIRO-Apoiado.
O 811. LI~!TE E O!'I'IC!CA-Nilo duvido llocla.mr qull umiL lias m:tioros cau~uH uu depr·o·
daçiLo dn. recoila public:t ó oxact.arno11tO o
modo mesquiuho, em r·elaçiío U. :tctUttlidado,
parti~:ões
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porque estão sendo pagos os empregados das
reparti çúes arroc11da<loras.
0 SR. SEVERINO VIEIRA-Entilo V. EX.
sempre concor1l<1 em que é preciso augmenta.r
a.lgumacousa. U. despeza.
0 SR. LEJTg E O!T!CICA-Para melhorar a
sorte dos ·runccionarios publicas~ Reconheço
que se lleve razer alguma cousa neste sentido ; mas o q uc ~ Augmentar os vencimentos 1 Nilo, mudar a. situação financeira.,
afim de conseguir que a remuneraçilo do empregado seja. dinheiro e não papel inutil
Deixar que o em pregado receba os vencimentos, que de lacto o Governo se comprometteu a dar-lhe, sem diminuição de valor
O principal remedio a dar á actualidade
iin:mceira é evitar· que o dinheiro pago em
orrlenado fique sem valer nada., qua.si nada
sig-nifique.
E diante do mal o Governo estú. inerte,
ifllliiferen te, esta.tico, sem salJet· como se
nortear, procurando o remedia sem saber
onde bu;cal-o, sacrificando o paiz todos os
dias ~om eruprestimos novos. para poder
accudrr ao p11gamento das despezas, cada. vez
ma1s avultadas, todos os dias exígmdo mais
papel, não vendo a. ruina do Bruzil, que caminha a passo largo para o que ha pouco
tempo so ch,mava.,em figum de rhetorica, o
a.bysmo, p1davra já. pronunciada na Camara
uos Deputados.
0 SR. SEVERINO VIEIRA - Que aconselha
V. Ex. nesta emergencia 1
0 SR. LEITE E 0ITJC!CA-Puclesse eu dizer
a V. Ex. com Jranqueza ...
0 SR. SEVERINO VIEIRA - Porque não
póde ~ E' dever de patriotismo fazei-o.
O SR. LEITB E 0ITrcrc,~ - Caso o Congresso
Nac!onal_niio tenh:L elementos para. resolver
a st tUa.çu.o, e achar o p1•inci pai meio de
melhot·ar as finanças do paiz, i~to é, da1•
valor iJ. mocda,não deve ao menos augmenta.r•
as despezas.
Cumpr!l melhorar ·os vencimentos dos
fnnccionu.rios elas all'ande"as de que trata. o
projecto, es lou de accordo ; mas antes de
lhzcl-o urge dever mais imperioso não augrnentaJ• a. despem à e fórma alguma.
E, sr estes lunccionarios 1lo Amazonas, tecm
rlireito ao augmento do~ vencimentos, em
nome 1le todos os outros funccionm•ios das
uUilndegas do paiz, o mais no de todos os
l'uncciouur·ios de todas as repartições publicas, em nomo mais tle todos os bmzileiros,
peço quo se n.ugmentem todos os vencimento~, todos os :;alu.rio~. Dopois dos empregados. !ÜL' Allimdeg;1 de Manáos, e du elo Pttrall<'gua, lm o' erupre:.raúos das otttras allu.nllogas, os operal'ios do tudos os esttlbelocimontos pu blícos.
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E o nobt•e Senarlor, julga que qualquer
operaria póde hojo, com 2$ ou 3$ diarios
accudir ás necessidades da vida 1
E', por isto, Sr. Presidente, que pedit•ia,
em nome do credito bt•azileiro, a meus
illustt•es amigos, representantes dos dous
Estados onde estas alfanrlegas estão situadas,
aguardarem melhor opportunidade.
O SR. FRANCisco MACHADO- Mas o contra·
bando não espera...
o SR. LEITE E OITICICA _ o contrabando é
muito menos prejudicial rlo que 0 descrerlito.
o augmento da despeza significa 0 descredito
e este j;i esti muito proximo, a julgar pelos
actos irregulares rliariamente praticados.

:mgmentando os vencimentos, de accordo com
esta classiilcação.
o Stt. FRANCisco MACHADO dú. um aparte.
o sa. LEITE Ii OITICICA-Declaroi ao nobre
Senador e ao Senador que já estava desillu·
elido, quanto a isto de augmentar as renrlas
pelo augmento de vencimentos, não me fJZ
móssa a prome,sa.
Não se vota lei alguma que augmente d~s·
peza, sem esta promes~a rle melhorar o ser·
viço da arrecadação da receita; e raramente,
nunca creio mesmo, entrevimos a ~oce e
vantajosa realidade da receitt\ aug-meutar
depois de votada a despeza; ao contt-ario : a
receita diminue todos os annos e a despeza
vae crescendo.
0 SR. FRANCISCO MACHADO-V. Ex. não
deve dizer isto em geral, quando se trata de
caso especial.
0 SR. LEITE E O!TICICA-Ao contrario, ar·
t
·
gumen com um caso especra1para produzir
o efl'eito geral.
O SR. FRANCisco MACHADo-A despeza para
o Amazonas ê reproductiva '1 •.•
O SR. LEITE E OITICICA-Per•gunto a V. Ex.
si a receita do Amazonas augmentou do anno
passado para ci.
0 SR. FRANCISCO MACHADO-Sim, senhor,de
cerca de 2.000:000$000.
.
O SR LEITE E O!TICICA-Neste caso, a arre·
cadação estil sendo bem feita com o pessoal
existente.

0 SR. FRANCISCO MACHADO-V. Ex. nega a
gotta de agua, na impossibilidade de immer·
gir·nos completamente.
0 SR. LEITE E 0IT!CICA- Não nego a gottn
de ag-ua. V. Ex. é injusto para o relator do
orçamento do Ministerio da l"azenda, que J'ó.
propoz dar aos empregados do, Alfandega rle
Manáos 40 o;. acima de seus vencimentos.
Não desejo, porém, que se augmente agora
para uma ou outra althndega, porque todos
os outros se queixarão e amanhã exigirão
tambem augmento.
0 SR. FRANCISCO MACHADO dá um aparte.
0 SR. LEITE E 0ITICICA-VOU adeante: acho
que o Brazil inteiro esti em condições especialissimas, entendo que, como a Alfilndega
de ManiLos, estão to~as as outras cio paiz e o
Thesouro Federal peior do que todos, e peior
tambem do que todos, a Nnçüo Brazileiru.
O SR. FRANCisco MAcHADo rlá um aparte.
Eis a verdade dolorosa de dir.er, pung-ente
O SR. LEITE E OITICICA-Então falta é boa
de assistir. Não podemos nos illudir sobre o ilscalizaçito e não augmento de pessoal. (Ha
futuro do Brazil, não po lemos hoje nutrir divc1·sos apo1·tes.)
illusões quanto a esta s1ttmção, por mim pre·
Attendo it circumstancia moral Je neste
vista e annunciada ha mnitos annos, e que momento em que a Casa esta ameaçada de
desgraç1damente se realiza.
incentlio, nós, o Congresso Nacional, estamos
Devemos cercear a despeza, tliminuil-a nos aqui a pedir despezas novas, levando a:;sim
limites do possível.
mais fogo para a fogueira.
Restari ao menos ao Congresso Nacional
o SR. FRANCisco MACHADo-Ao contrario:
uma satisfaçã.o: a de niio ter concorrido para v. Ex. lança assim a hacha na fogueira.
o augmento da despeza.
0 S!t. LEITE E 0IT!C!CA-Tenho por isto,
O SR. FRANCisco MACifA.Do-V· Ex· nega Sr•. Presidon te, em 1\tce dessa o.ccusaçiio,
a gotto. de agua por não poder matar por me collibido do fali ar, de ocoupar·me ate de
submer•siio.
o.lguns actos do Governo que mereceriam cen·
O SR. LEITE B OITICICA-Nego a gotta de sura por parto do Con:;-resso Nacional, de
agua para impeclir a completa submersílo do occupar-me de assumptus que precisavam de
inviduo.
ser esclarecidos, porque como estão causam
Pergunto aos nobres Senadores. de que rleplot•abilissimos efl'eitos. Peço, porém, aos
serve augmentar venciment,os p;mt empre· honrarias Senadores, appellnndo pa~a seu pa·
gados ameaçados de ficar sem cl!o,; ?
triotismo, que não augmentem despezas, por·
Conservemos ao menos o que elles teem, e que isto é nece:;sidudo w·bi ct orbe proprocuremos melhorar :1 situação· rlo morlo clamada pol' todos que so occupam dcsto asquo contllluem a receber o tlt1pois <lfl melho· sumplo, quer 11migos qum· inimigos tlo Gorada a situa~'ão se possa ontilo JiLzm· classill· vel'llo, quor• pelos pl'Oprios inimigos das incaçiio real e verllallcim tle todas as allil.ndegas, stituiçlles ..•
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O !i!lr•. Seve•·ino Vieira-Sr. Pre•
0 SR. FRANCISCO MACHADO dá um aparte.
O Sr.. Lll!TE E OITncrcA-0 augmento de sidentc, iniciarei minhas considerações loudespezas níio se deve !hzer nem mesmo vando o zelo nunca desmentido do honrado
quando póde trazer augmento de receita, Senador :tJelas Alagôas, sempre solicito em
este ó problematico e o augmento de despeza tratar de apreciM• a. situação do paiz.
S. Ex., encarando a questão, collocou-se
é real. ..
em um ponto de vista, digno dos meus re·
0 SR. FRANCISCO MACHADo-No CtiSO em speitos e dos meus applausos, o de chamar a
questão não é probJemt\tico o augmento de attençüo do Governo e do Congresso pa.ra. o
receita.
melindroso estado financeiro do brazil.
Não foi, entretanto, o que disse o hnnr11do
O Sn.. LEITE ll OITICICA-Quando peço não
se augmentem as clespezas, quando fallo Senador quando começou produzindo censudesta fórma os meus honrados collcgas dizem ras contra o Governo Federal, por não usar
que estou concorrendo para o descredito do da autorização contida na lei orçamentaria. e
vigentr, rlando-lhe poderes para reorganizar
pa.iz!
Eis pm•que me tenho retrahido, abstendo· as ull'andegas do paiz.
Em Jlrimeiro Jogar, pelo n. 11 do art. 2•
me de occupar a trilluna.
da lei ôa receita, esta autorização não com0 SR. FRANCISCO MACHADO-AO contrat•io: pi•ehencle sinão a Alfandega rla Capital Fe·
o Estado do Amazonas eleve valiosos serviços dera! e as alfan.legas de 1• ordem. (Apoiaa v. Ex ...
dos.)
0 SR. LEITI': E ÜIT!CICA-Fallo assim, por·
0 SR. LEITE E 0ITIC!CA-Niio apoiado.
que V. Ex. acaba de fazer-me justiça, porque o nnno passado já propuz na Commissão 0 SR. SEVERINO VIEIRA-Além desta dispode Finanças e o Senado acceitou as medidas siçiio, restricta e expressa, o honrado Senaque entendi necessnrias para nugmentar esta. doi' encontrará a do art. 21 da mesma lei,
fiscalização de que a Alfandega de Manáos que não contém essa autorização pa1•a a re·
precisa ; mas, em nome do momento, em !orma, e que apenas concede no Governo a
nome das nossas circumstancins especiaes,em fuculdade de organizar um regulamento das
nome da no~sa situação lamenta vel, cuja ex- alfandegas, podendo modificar-lhes as ca.tego·
pressão jà. foi atê proferida, talvez indevi- I' ias.
damente, como en>aio, como meclidas de exMas seja-me lícito perguntar: esta. disposi·
periencia na Camara dos Deputaclos, ern ção, confrontada com a do n. ll, § 2•, póde
nome do que não queremos de certo pai'a o autorizar o Governo a augmentnr o pessoal e
Brazil, porém que estamos com muito receio os vencimentos, quando naquelle pat•ag!'ap!Jo
de ver realizado, peço aos meus honrados só se dá expressamente esta autorização rela·
collegas adiem a refórma das a!f;,ndegas.
tivamente ás alfandegas de !• ordem, manTalvez tenhamos até necessidade no Orça- dando-se aproveitar os empregados existenmento da Fazenda de propor a suppressão de tes? (Apoiados.) Não, certamente.
algumas veJ•bas, de pr·opor a diminuiç,ão de
E, quando essa autorização fosse expressa
certas verbas, de reduzir o Orçamento da Fa· não cabia censura ao procedimento do Gozenda.
verno, attendendo ás mesmas considerações
Quando nós na Commissiio ele Financt~s, adduzi•las
pelo honrado Senador contra a
autorizados por todas as vozes que pódcm adopção do projecto.
fallar nesse paiz opposicionistas, governistas, inimigos das instituições, pugnamos pela Sim, si a situação é melindrosa como a
necessi•lacle de reduzi!' a dcspeza.nii,o é justo descJ•even o honrado· Senador,e eu reconheço,
que o Cong-resso Nacional se occupe de uma não se pMo tambem incrimin11r um Governo
que se abstem de executar autorizações quo
lei que tende a augmontal-a.
Nossas acções par·ecem em antagonismo excorleriam ou deviam exceder a despeza
publica.
com as nossas intonçües.
Desej:r.ria,porérn, que o Senado niio pormit·
O SR. LEITE E ÜITICICA- Neste caso não se
tisse este a11gmonto, !Jnbilitnnrlo assim os pôde absolver um Congresso que vota uma
membros da com missão de Finanças a propor lei augmentando clespezus.
o cór·te das dcspezas inclui!.las nos orQamen· Mas V. Ex. esqueceu-se do n. 8 da lei
tos vindos da Camara.
da despoz10.
Declaro, po1' isso, votar contra o projecto.
B, si estamos do accor•lo cm reduzir todaA 0 SI~. SEVllR!NO V!ll!RA. - Ainda assim
as despezas possivoiA, o al::;urrms nté ncco<SIL· nii." se comprehende a relbrma elo que trata o
I'ins nos orc;amentos, nito il jmto seja. ngora projecto.
votrtdu poJo Senado um projceto do 'Ioi, tenO SR. Lmn·m E OrTICICA - Oh l Completado
dente aaugmental' ostas úospeZUij.
pelas aulor•izuções dtt lei dtt receita 'I
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O S11. SEVEJ:INo VJEmA - Prescindin<lo rl~ cionarios apontados por outros como relapsos
interpret:tção de;t~ di.;poúr;iio. aiuda que oll:.~ e Cl'a.ti1nt.es.
tenha tt intclligonci:t quo v. Ex. llw dit, n
O Sn. Joio CorwEJno - Eu, como repredelezn. do GoveJ'IIO por· nii.o uza1' ria nu toriza- sentante
do Cei1rit, protesto contra isto.
Çtí.o está cn.bu.lmonle protluzirla mt segund:.~
p:trte rlo discurso do honrado Senador.
O Slt. SEvmuxo VmmA- V. Ex. era a
0 SR. LEITEE0l'J'!C!CA- Niiosenltor; are· unica voz discordante, era o unico voto que
forma tinltn por tim a.c:tb:1t' com n anarcltia npoia va o procedimento do Governo nessa
que reina na repartiçiio de Fazenda, e eonfir· occasiiio.
m:tda nos relaturios dos i\linistros.
0 Sn.. LEITE E Ü!l'ICICA-Então diga V. Ex.
O SR. SEVEHINO VIEIJtA- Nenhum rle ntis que 1bi a politica a intrometter-se em todos
pócle seriamente contestu.r o esta.do rlo ann.r- os ramos da administração publica.
chia administrativa a que chegaram as re- 0 Sn.. SEVERINO VIEIRA- Foi a má poli•
partições pn blJCas do p:tiz. e um dos t!·alm.llws tica ...
mais incessantes, a tareJh ingc·ntc que m:tis
0 SR. LEITE E 0ITICICA-E' a corrupção ad·
assoberbou o honrado Senador por S. Paulo, ministrativa.
que dignamente exerceu a past:L da Fazenda
a datar de 15 de novembro de 180cJ,fui exacta- 0 S11. SEvgRJNO VIEIRA- •.. porque o hon·
mente es~a. S. Ex:. trabalhou muito nesse rado Senador pelo Ceará esteve sempre defenrJenLlo a bo;t causa.
sentido, mns nad11 pôde couseguir.
0 Sr~. LEITE I" Oll'ICICA- E' a corrupção
O SR. LJ';Il'E E OrnciCA - E' e:mcto
arlrninistrativa que continúa, e até se intro0 SR. SEVERINO VIEIRA - 0 seu illustre metteu ultimamente na justiça.
successo1• invoredou pelo mrsrno cn.minho,
SR. SEVERINO VIE!RA -Nilo digo que
mas pouco tem conseguido tazer, porquo ns nüo0 haja
tal corrupção ; semellmnte !'alta de
honr:1dos Ministros tiveram ~ue encontrar zelo ntt al
t:t admmistr"\'iio do paiz, mas o
em quasi todas n.s 111Jimtlegas tlo pail., c!emit· que <i preciso
reconhecer, e o nobre Senn.dor
tido ou n.posentado illegalmcnte o seu me· não pórie deixar
de confirmar, é que tem aplhor p1•sso11l, e substituitlo por protegidos o p:trecHlo melhoras.
apmliguados.
0 SR. LEITE E O!TICICA-Não confirmo, não
O Stt. LEITE E OITICICA- Si os Ministros senhor ; ao contrtJ.rio digo que isto continúa
depois do quatro 11nnos niio poclern ac11b:•r a passos largos ; até na justiça jil se introcom a anarcbia, ontiio isto e um p11iz liqui· metteu.
dado. Esta ó a conflrmar;iio mais clamorosu.
0 SR. SEVERINO VIEIRA- V. Ex. traga. OS
que v. Ex. esttí fazendo d11 nossa anarchia
dados ...
financeira.
0 SR. LEITE E O!TICICA- Ainda hontem O
0 SR. SEVImiNO VmmA - Chegou :1 este
Sr. Ministro do lnteriol' publicou o regulaestado r. V. Ex. o de8conhcce ~
mento rJe uma lei já regulamentada para JllO SR. LEI1'E E OITICICA- Enl.iio niio sa· vor•Jcer interesses particulares. Brevemente
bem ou não podem melhorar este estado de torei necessidade de pedir esclarecimentos
cousas?
sobre um fu.cto occorrirlo.
0 SR. SEVEtl.INO VIEIRA-Perdôe·me V. Ex ..
O SR. SEVERINO VIEmA.- V. Ex. peça OS
algum11 cous:t se tem Jeito o se est:i fazendo ; esclarecimentos, mas niio interrompa a dis·
confronte V. Ex. a> urrecad:tçrjes das alfiln· cuss:io, porque todos subem que o Ministro do
degas do Pará., Amazonas, C ·ar:í, B:thia o Interior só publicou este regulamento de·
outros Estados, nestes ultimas dom ou tres prds tle lmver· estudado a materia e de ter
annos.
lltrnsullado :Lutol'idades muito competentes.
O SR. Lim'E E O!TICJCA- Nestes dous ou
0 Slt. Li'1Il'E g O!T!CICA -E' exacto .•. dotres annos, niio senhor.
pois de ter consultado os intm·essados, que
pttr:L cllo emm as autoridades mais adeanO SR. SJcYimiNO VmmA- Sim, senhor.
tudas.
0 Stt. LEITE E 0IT!CICA - No Ccal'iL foi
O SJt. SEVBRINO VmmA- Mas, Sr. Prepreciso que so llzcsso um mect,:nrJ na pmr;a
sidr.nto, volto ao assnrnpto. Sei que no mopublica prohiuindo o contralmntlo.
mcnlo act.ua.I n<i.o tenlio 11 compctencia do
O SR. SEI'lmiNO Vmn:A -O lJolll':Hlo Mi- lionrnrlo
Senador pelas Alaglins ...
niRtJ·o ]li'Of!lll'IIV:t f•Stllll:tl' 11 ~lH•Siii.n, lll:IS
S. Ex. sA al'!mva CIJiha.J':":'"Iu i"'l'IJlH'. os O S1:. J.gJTI·~ r·: OJTJCICA- N:i.o, ao contrario
pJ•oprios Deputados vinham d11~ ~r·us lês Lados V. Ex., CJUando niio tem sido meu mestre,
abonar a eollllucta o proccr.luueutu tlu !une- tem sido mou companl!oil'O rm lnttts.
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0 SR. SEVERINO VIEIRA - ... 1itltam-me
absolutitmente habilitações para entrar nesta
discussüo ; mas seja-me licito, com a fr•an·
queza que tenho tido sempre por' normtt,
apontai' o meu morlo de ver sobro tt atte·
nuaçito ria cr·ise que atrave~samos, urna VHZ
que o honrado Senador foi al'ar·o dos seus
thesouros, nii.o querendo auxiliar com seu
,iuizo a l'e;o\ver uma questão cuja responsa·
bilidade, fique certo o ilonmtlo Seundor,flque
certo o Sunado o fiquem tortos cer·tos, não
póde no momento actual caber sócnente ao
Governo, uras cabe mais t1irectamente atnda
aoCottgresso (apoiados), ao Po;lcr Lcgisl:ltivo,
que reprcsonr.a. mais dil·ectn.meute o povo,
attentas as contliç<les de gravitlade a que ella
tem attiugi<lo.
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0 SR. LEITE I~ OrTICICA-Eu tamb~m penso
que .se deve Jilzer o que v. Ex. diz, mas
acho que isto só não chega..
O Srt. Sr.:vrlr.xNo VmrRA-Ora, si o projecto
em discussão partJce pur um lado augrncntar
de;pezus em um:t1JO~uena propot•ç:io. em diminuta e~c;da, ttffiguruu·s • 11 Com missão, e
de outro modo elltt nilo poderi, duJ'·Ilw o seu
voto. ser• necessa.r·io tal augmento p:1ra cor·
rig-ir a arrecudaçiio nas atran legas a que se
rel'ere o mesmo projecto.
0 SR. LtnT~<: N OrTICIC,\-E 0 isto que v. Ex.
ch: 1ma corte barbaro nas ctespozas! Isto li doce,
li suave, niio é harb:~r·o.

O SR. Sr.:vERINO VIEIRA- Entretanto, isto
não impede qne, si o Congres"' ama.nbli. tiver
de tornar· uma provi lencia. qualquer· no sen·
O SR. LEITE E OrTICICII. - Niio faça e;sa in· tido de~ reducção das despez;ts, esta provijustiça. V. l~x. s:tbe que nós votamos " lei dencia 11ão :minja as ail\tnilegas de que se
do anno passado e que o Governo estti. alü do· trat:t no momento.
turpando a totlos os dio:s.
o Srt. LEITE E 0!'I'ICICII. d:i um apnrte.
0 SR. SEV!i:rt!NO VIEIRA- QunP.squcr que
0 SR. SIWERINO VH~IR.\-Sr. Pl'Csirlente, O
sejam os mHios no momento Jombrndos para b.onrado Sonu.dor teve occasiiio do reJbrir··so
debellarmos u. crise que nos assoberba, estes ,~ um:1 emondtt que apr·esentei na sess:i.o do
meios são tão r·igorosos, tão odiosos mesmo, anno passltrlo, <.laudo uma consi;m:tçiio par:1
que não lmvel'ía governo no mundo, pot· mais melhoramentos indispensu.vc:s ua All'unàega
forte que r,,,,se, cnp:1~ <le asmnnr p.>r si. da l:!altia. O senado em lJoa hura a.ppr·uvou
direc:,tamonte a respansuliilíd:ltlo da sua ex· ess:t consignação; e os f<kctos quu aili s~ estilo·
ecuçao.
pu.;sa.ndo, servi:'<io pam <!emunsr.t:ar ,ao llon-:0 SI:. LEITE E OIT!CIC.~-Por que.mzílo 0 11:a';o Sc1ua·lor ~UA n_e;'~ ~~!.!lPI'~ S. Ex .... e
Governo !Ião ;·cm ao Congresso pedrr e;.~;Ls \ e1 dade q~w e.-s.t COibt naç:w nuo tove o voto
medidas? pul' que raziio estt. Jazoudo poiJti- do nobt•e ::ionador·, · •
cagem ?
O Sa. LEll'E 1~ OJTICICA- Nií.o teve o meu
voto?
O SR. Sr;;n:ru!'l'o '\'JEm.~-E p Jr quo razií.o
0 SR. SE:mm:-;o VIEIRA- V. Ex. a imo Congt•es>o Nacional, que esm re!adonado,
não aponta esses meios .• ,
pugnou.
0 Srt, LEITE E 0ITJCICA-Nãa 1 senhor.
0 Stt. LEITE Omcrc.~-POI'Qile já OS apon·
,
tou o anno passado o o Governo não os exe- O St~. SEV&!UNo _'I1Ii!: IRA.-.· .ma:; que nem
cutou
sempre TIIL votaçao destas •lespeza~ tem-:;e
•
j deixado do attenrlúr ó. mdhorüL nu urrecuda·
O SR. SEVERI!'I'O VIEIRA- ... que não são ção das rendas publicas.
tão 1itctJis de ser• encorttmdos e ttuJda menos
~'elizmeute, o Ministro, deaute da ncces·
de ser realizados 'I
siJade impm•iosa de fazet· os melhor·amentos
"' L "
•
, 11 ~ t~10 reclamados rw. Al!hude:;a da l3ttltta, como con·
O."R.
El!E E 0 !11CICA- 011 • .110
sao ' ui<-'io pam attollll~r au · int•rc .. ~e" ao~ direifacets pura. q.~e~ na~ .quer rea_l.t~al-os, .P•t~a
do contribuinte, ,;auu;u ~:;e',;utar· 11 con·
quem quct l.tzel politiCa e OU'ill a oprumo si:;nação votada, 0 si 1,itu l'o>se i~to, teria
\tos 11deptos.
decrescido consirlemvelmeut.o a rouúa da
O Stt. SEvgnrNo VIEIRA-Sr. Presidente, mesma Alfànu('ga, porquu alli a impm•tnçii.o
nn obscurhluilo em quo vivo.. .
já vae escasscaudo, em v1~tll do au:;mcnto dos
o SR. LEITE E Orrrcrco~.-rsto é rnodestia. !'t·etrs, proveniente du nr.ce~siilade da est!ldta,
por longo tampo, dos navios no norto, e dos
O Sn. SEYrmiNO Vu~IRA- .•. sem competen· desvios tle mercudorxas.
•
cia pam tmtar destes :Lssumptos, direi, en·
0
SR.
LEITE
E O!T!CICA- Pergunto ll V,
tretauto, qu.r me parece não encontrar a si·
tuuçito nctttnl outt·o remerl ia, pam ~CI·om l~x. s1 o Minbtro ga~tou o- GOlJ ouu:;;uoo.
0 Sll. SEVE!U:'/0 VtlliM-Nílo Or' gastou
attenuatlos sr.us males, sinilo na rcducçlio
bari.Jura das despczns publicas, e n:1 corrccç:lo ainda.
possivol, com o intuito do se melhorar a ar·
0 SR. LEtm E 0ITIC!CA-A 1111ica providcn·
rccallaçüo da rocoita.
cia por elle dada pum n Bnltitl 1\Ji a uttora~·íio
0
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no pessoal: substituiu-se o inspector por ou- tndn, com a relerida alfandega e autorizando
tro, e este conseguiu augmontal' a renda. a a.bertum rle crertito para occorrer ás despeForam tambem essas as me li,las tomadas em zas qno accrescerem no corrente exercicio,em
relação ao Ceará o ao Amuzon:ts.
consequoncia da adnpçilo das modificações
proposta~;
0 SR •.JoÃo CORDEIRO-E é principal.
2" di~cussiio ?o projecto rlo Senado n. 16,
0 SR. SEVERINO V!Ern.A-NÜoprPcisoquelirn.r
1le
1807, que veda aos Est:11los 1ributa1·em de
lanç•as pelo project<>. Pareceu-me que a sua ap·
provaçãn,ao mesmo·tempo que :ttt<-ndin. a r·~sa qualquer modo, directa ou inrlirect.amente,
necessida1le, quanto ao mel hommeuto da ar- a importação do productos doo outros Esta·
recadação da receita, vinha s:ttislitzer a con- dos;
sideraçüeR 1le equidude e justiç•a., co!locando
2" discussiio da proposição da Gamar~ dos
as rep:P·ti<;ões arrecadadoras a ~uc olle se ncput.ados, n. 12 rle 1897, que autoriza o Go·
refe1·e no mc~mo pé em que ,e acllam as verno a conceder ao cidnd:io Luiz Rodolpbo
que apresentam os mesmos d:ulos 1\o arre- Co.valcauti de Albuquerque, dirc-ctor das
C:J/ l a(.~il o.
!lendas Publicas do Th• som·o Federal, um
Um dos motivos QUO mais influíram no nuno de l1cença, com ordenallo.
animo d:c Commissiio J'oi entendPr quo niio
Levanta-se a sessiio ás 3 horas e 15 minupodia havo1• princípios que autor·iznssem tos rla ta1•de.
um I]Ua•tro para a Alfa.nde~a de Maceió de
categoria superior ao da All\tnrlcga de Paranagu:·,, e t:~mbern de superior· receita. pro·
dnzinl!o até alg-umas dezeun.s de contos mais
de renda :trrec,dada.
Foram cs,as as considerações que actu:1rum
82" SESSÃO E~r 21 .DE AGOSTO DE 1897
no animo 1la Commissão.
O Senado, porém, procederá em rela~iio ao
Presideneia do Sr. M:anoet Viclorino
projrcto em tliscmsilo como melhor entender
em sua sabedoria.
Ao meio-dia abre-se a sessão, estando preNingnem mais pe,lindo tt Jlalavra, encersentes os Srs. Senadores Manuel de Queiroz,
I'ii·Sc a discu,siio.
J. Catunda, José Bernardo,Joaqu im Sarmento,
Segnem-se em discuss:io, que se encerra Fra.ncisco Machado, Manoel iiamta, Nosem rld•ate, os ar·t~. :!", 3· C4" do projecto. gueira Paranaguá, AI va~o Machado, ,\ bdon
Annunciada a vot~tção e vcrifietLõJdo-se não Milanez, Almoilla Barreto, Joaquim Per·
haver m:ds numero para dcliLerar•, prece· n~mbuco, B. de l\lendonça SoLriuho, Rego
ue-se iL chanuúla rlos Srs. s,·nallures que com- Mello, Leite e Oiticica, Rosa Junior, Felipareceram iL sessiio (42) e deixam 1le re>pon- ciano Penna, Gonçalves Chaves, Fernando
der os Srs.: Bencd icto Leite. Gomes ue Castro, LoLo, Paula Souzu., Mcraes Barros, Caiado,
Almeilla Barreto c Gustu vo Hic!Jard, que Joaquim de Souza, Generoso i'OJICe, Alberto
communicaram ú :Vlesa os motivos por que se Gunçu.l vos, Vicente Machado, Esteves Junior,
ret.iravam o :VIanoel Hamr.a, .Justo CheJ·moiit, tiustu\·o !Uelmrd, Pinlldro Machado e Julio
Pires Ferreira, Alv11ro 1\lachado, AIJdon Mi· l~rot:~ (~9).
lanez, .Joaquim Pcrna111 uuco, Rego Mello,
E' lilla, posta em discussilo o sem debate
Rosa Jn11ior, Q. Bocayuva, Thomaz Delflno, approvada a acta da sessito at;tel'ior.
Paula Soum, Caiado, Leopoldo de Bulhões,
Compal'ecem, durante u se;~ilo, mais os
PinheiJ·o Machado e Ranmo Harcellos (19),
Sr8. Justo Cltermont, Bonedicto Leite, Pires
que não liz<·rnm communicação alguma.
r'orreim, Cruz, Joiio Cordeiro, GüiiQII!VeS
Fica adiada o. discussiio do projecto.
Ferreira, Coelho e Campos, Sevel'ino ·Vieira,
Q. Bocuyuva, Rodrigues Alves e Leopoldo de
O ~~·. P••e!ilidonlo- Estando exgo- l:lulhões (11).
tada a materia da ordem do dio., vou levan·
Deixam de comparecer, com causa partitar a seôsão, designando para a da seguinto cipada, os Srs. Raulino Horn, Gomes do Cassessão:
·
t.ro, Pedro Velho, Almino Atl'ouso, Rosa e
Votn~,fio, em 2" discussiio, do projecto do Silva, Leandro Macio!, Virgílio Damasio,·
Senado, n. 5, de 1807, que estaiJoleco nova Eugenio Amorim, Porciuncula, E. Wantabel!a "" numero e voncimont.us ,.lu pessoal denlwlk, Aquilino uo Am11roJl e l{umiro Barda Aliando~ a do Paranagui'L, no Esttvlu do ccllos; e, sem olla, os Srs. Ruy Barbosa,
Pnraui1, dellnindo as rcla,,ões da Mos:1 rio Henrique Coutinho, Domingos Vicente, ThoRondas da cillo.tle do Antouina, no mesmo l>s- maz Delfina, Lopes Trovilo e A. Azeredo (18).
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O !!ir. I' Secretario dá conta r1o · 3', os officiaes superiores e capitães das
seguinte
armas de cavallaria e infant:triu que exercel'em os cargos ele instructores nos estabelecimentos militares rle instrucção.
EXPEDIENTE
§ 1." Serão desde jit consirlerados no quadro ordimtt•io os omciues que, >endo excraOfficio do 1" Secretario da Camaradas Depu- nurnerar·ios, não· estiverem comprehendidos
nas l!isposiçüc> do presento artigo.
tndos, de hontem, remettendo a seguinte
§ 2." Os capitães e olllciaos superiores de
nrtillmria, que exercerum runc,,ões que não
PI\GPOSJÇÃO
;e,iam proprins de arregimeutallo~. serão.
transferidos desde jit para o estalo-maior da
N. 18- 1807
arma.
Art. 4.• Os capitães e officiae~ superiores
rlos batalhões de engenharia serão <lo corpo
O Congresso Nacional decreta:
de engenbeiros.
Art. 1." O quadro de ca.dn. um dos corpos
Art. 5." Revogam-se as disposições em
de engenheiro~ e do estado-maior do exercito coJJtrario.
ficará assim constituído:.
C1tmnra dos Deputa•los, 20 de agosto de
Oito coroneis.
1897 .-A.rthur Oesar Rios, PJ•esidente.-Julio
nez tcnentes-coroneis.
de MeU o Fillw, 1• Secretario.- Cm·los .;iuQu"torze majores ..
[JJ<.<to Valertl•· Novaes,2" Secretario.-A's ComQuarenl;t eapitii.es.
mi:;sues de Marinha e Guerra e de Fiuun<,:as.
Pn.r·ngrttpho unico. Fica extincto o posto
ele tencnt.e do t•stado-ma.ior do exercito ces- ·O file lo da Jctendencia :.Iunicipal de Belém,
sando tles\te jít a-; transferencia.s para. o' pre- Estado do Puá., de 25 de iulllo ultimo, re·
mettendo a cópia ttuthentica da acta d<1 apumv:himento da.s vagas que se rlerem.
Art. 2." As v11gas de ca.pit.ães dos dOU8 rr·- J•açu.o gemi d:t eleição a que se procedeu naferidos corpos soriio preenchida~ por• tr:tnsfo· qu,.lln Estado, no di11 2:3 de junho findo, para
rencin. dos capit.ã.As dtts nrmns de artilhar·ia, um Senador pelo mesmo Estado, e na qual
cavalltH'ia e inJimtaritt, com os requisitos 1oi eleito o Dr. LaUl'o Sodró.-,\' Commissíi.o
actualmente exigidos, segundo a ordem em de Constituir:ii.o, Podel'es e Diplomacia.
Umn. authentica da eleição senatorial a que
que tivet'J·m nd~uil'ido ta.cs requisitos e em
cada turma annual, s!lgnndo a anr.iguidndo se procedeu ultimamente no Estado do Pado seu posto, devendo sempre reunir o ser- raná.-A' mesma Commissão.
viç'o effi·cti;·o em corpo a!'regimenlltrlo du·
Duas ditas lia que se pr·ocedeu no Estado
mnte um at1no, pelo menos, no P• sto do elo Puró..-A' mesma Commissão.
capitão.
Ses:;enta e cinco ditas da que se procedeu
Pamgr•n.pho unico. Na reorganização dos
corpos de cn!-(enholros e do estndo-umior rl.o no E-tudo do Marnnlliio.-A' mesma Comexercito, llo accordo com a pr•esente lei, obs~r missiio.
var-se-IJa o segui:tte:
O Sll.. 2" SEC!l.ETA!WJ decla.r.t que não ha
a) as vn.gss de cnpitiio, resnltnntcs áe nu- pareceres.
gmcnto do numero actual, s0riio preenchidas
por tencn tes do est:tdo-rnaior do exercito;
ORDEM DO DIA
b) as dem<J.is vugas serão preenchidas, dous
terço;; pot· promoção de tenentes do estadoO Sa·. l"'re,..idcnuo-Não ll:tvon~o
maior c um tt·rço por transferencia de capi·
tães das tt·e,; IIJ'!llas com os requisit.os exigidos uindu numm·o sutllciente elo Sr·s. Senadot·es,
uara que o Seuado possu delibemr, 'continú!l
actualmente.
Art. 3." Firam considerados oxtr:mumera· adiado. a votnçuo por que devia coo1eç:Jr a
rios nos quadros dos respectivos corpos ou ordem do dia.
armas:
1", os ofllcia.es que exotcercm cargos vit:tli· l'ROlllB!ÇÃO DE DH'O>TOS SOBRE A EXI'OI<'l'AÇÃO
lliil Pll.ODUCTOS llN1'Rl~ OS ESTADOS
cios no mngistedo ;
2", os ollldao~ supel'iores e capitães at•J•egimontarlos das tres :trmns, dnrnute o tempo
Eu tra em 2" discussão o nrt. l" do prujocto
em que exercm·rm c~rnmissão estmnhtt ao Soun.tlo, n. !6, do l8U7, quo veda ILOS Estados
Ministerío •'a Guort'll o com a uecc>SIII'ia per-- tributttl'Ol!l de qualquer modo, direct11 ou inmissão, não se cotuprellf•ndendo nrsLa dispo· !lirect~tmento, :1 importação do productos dos
siçüo o cxorcicio de mandato populur ;
outros Est11dos.
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O s~·. ·''lmci(!a Dat•r•cto-Cabc- da Commissiío que formulou o prqjecto se·
me agot':1 desempenhar um:t iueumbencilt tem c:tbimento uma emenda que pretendo
qu~ m~ flli leit.a pot• alguns commorciu.nte.;; do apt·ese:ttar .Começttrei cornn leitura d:t rept·e·
Estn.do rle Pcr·lll111l buco.
sent.aç:io que prova sobejtunen t.e :t illegaliQuanilo, Atn ~O do dezembt•o <lo anno pro- da:le de Cl'llar barreit•as, p:·or>edimcnto r! e que
ximo tindn,fui a,;,istir ás elniçõcs tio meu Es- antig:ttnAnto se lançava. m:io com o fim extacto, passei por Timbaúba,loc:tlllla<io perton- clust vo de serern obtidos meios parn. a concente a Pm•nu.mbuco,esoulleqrt,,.Jilovm•n:ttlur· ser·1•aç:io <las estradas, mas que hoje é in·
da p,,m!Jyb:t mandara cullocar• urn:t b:m·eira constitucional.
na linha di ~i~"!' ia e?,tre o~ .d~rts Est:ulos, r;rn·
<<Exm. Sen:t•lor Marechal i\ lrneid t Barprep;a.ndo fis"aes P!LI:L o r r cr.lllmenr.o rle 1111- reto -Com a devida venra vamo: .1 v Ex·
poStOS rlo ::et1Cl'OS Importados d11 Pernambuco I exp~I' O qtW Se"UC e esper:alll~~' merede~
para a Pn.rnhybn..
.. ,. • ,..·u o tt' :- .
Estranhei este procerlimontn t1o Governado!' vo,sa L>C 1llt0-1 a a ençao ·
do meu E, tarJo, e p:·ometti ao~ "'lllllller·ciantes
O co:nmercio ern gro,so desta. cidade, E;de Timbaúlm que no SHna•lo lmvia r!o pug-n:11' ta.r\n do Pemambuco, de ha. longn tomoo que
polos se11~ direitos, plermmeute g-:u·antirlos sutrr·e o pesalelo atrophiante e urSCitÚl!lnal,
pela Gonsr.ituiçiío, em seus arts. i" o li".
com o surprehendcnte imposto <i•J imporAntip;:trncnte, eram creadus s<'melhante~ taç:lo cre:tdo pelo vizinho E:sta lo t!e Paimpostos de b .rreira para a conservação das ra.lrybn, que assim veda o transito de merestr•adas, corno suc,edia na époc:• em que c:1rlor•ias desto par·a aquelle E~tu;1o (11.~ui liservi n•• Pnrami., onde ha uma nstraria dono- rnitrophe) contra oxpress~, rli•rusições dos
minad>L Gr•:tcios:t, estt•a•hl do ro bgem impor- arts. 7" e 11" da Constiluiçlio Ferlet·nl, o com
tant.issima., comil po·1P.rn ar.testar o> illrtstrr.s, gr:tl•es prejuízos rlo~ ncgod:tntos <1o interior
repi···.,Putn.nt.es dnquelle Estado, "unr!;,, IJavi:t da~u··lle E~tudo, que a~ ui veem sn prover do·
barr•eiras em beueliciu tle sua conservaç:io: que n cessit:1m, por mais lhe, convir. Porem
os empr·eg .do.> poosu iam bal:J.uç:as apr·upr•iaclas " per.>egu'çiio é Mroz c do;enl'reiada,n. ponto
par<t pc,aroin os vchiculos q,ro vinham car- <lena-' estações ti;c:ws a.prolwn•ler.·m merrcgatlos.
car~oi·ias, e executarem a todo transe e·
Na Pm':lhyb:t, pm•ém, cl:l-se ,iu:;t:unrnto o t•anco:·, o inconstitucional imposto <le i:nporcont,rario: os impostos siío pa.gus wl tibit;nn t:LQ<io qne rnll!twr clig:nno~ de bal'l'eira ! ! •••
do GJvernaclor uaquelle E,t:Ldu. (}{{iu apoiaEste celebre imposto tet;n Sttlu .. ugrnentudo
dos. 1
<li·. er·,as v~zes, sendo actualmcn tll cobmdo·
Pela repr·e~entar;iio ~ue me fhi entreg-ue, 5~~00 por ca·la car·ga de m<'J'endor•i:t, ISto é,
e <JUO vou ler·, o Senado tica.r·:i, conhecendo em udnima espucie, havendo porem classid:t ver< Ir rlrl de minlw.s p:tl:t vr·tt-.
ntç:io .1e ui v"rsos artigo.<, taes como f:tzendas,
V. Ex. (rclorindo-se ao St•. Senatlor Alvnro ferra.g·c·•s e bebidns alco~olic.:ts qun plga.m
Macha <o) que lcli goverrwcloi' d:t P<Ll'ahyb.r., nnts ~O "/.. o outros 50 "/, aJI!'o:drnaclatncnto,
pó·le inf,ll'lll:t1' no Senu.uo ~i lm ou nii.o uma cumo, por· exemplo, o vinho que cobt·nm 8$·
bar·rcii':t,_ cr•ottrla, !(!.[vez, por· y. Ex. p:11':l por carga!... ~<;' alóm dH iuconstitucional,
rcueber unpostos r!c 11nportaç:r.o, unpost"s in~npportavel e horroroso!! ...
que sem u. menor duvida s<iu inconstitu·
O elamor publko e geral, e P'io!'i1 de
cion:r.es.
quando em quando o to.l itupost<'•, que nos
Quanrlo servi no Esl:tdo dn P:.r,.n:i, ns bar- luva. a cr•er o flrme proposito do Estado em
reiras di~punlt,rm do nnmet•o sur!Jcir;nte de tal exOI·bitancin!
empregados fiscaes_; h~via. porém. 1111111 baTempo hastnnte, haYemos guppnrtaclo; e
lança p:tl'(L pezar nall s.o as cnt•ruças eu ruo as o dever· noo impõe J•omper o silenci<l o peCO.l'gtts e, portanto, o rrnptlSI.O eoiJrado nlio tlirmo;; severas e ut•gente~ !Jl'OVi<.hncius pura
exp"imia apenas a vontade dn 'JU:Iiquer fun- cc•s:wiio de tiio incnnstitucion:tl impo•to.
ccionat•io.
Nece3sitamos libertar· as tJ·ausaC(ÜlJ< do tilo
Veja. o Senado o que se d:í: Ulll anirnnl que r••provatlo e eutmnhavel jugo, .>almntlo os
passu. com uma canga!lm paga. 5$:iUO; Bi vem retalh:ulores o consumi•lores <lo tnterinr da.corn bestas e com qur1lquer COllHt uü.o ó :.lte- qnolle Est1ulo, ela mfericla oppre>siin ligatlos
rutla c,;;a importaucm.
ú.s giLI't·as tle rueia duzi:t ue curnrnd'cmutes
o sn. EsTr~vEs .Ju:o; 1o:t-Cn. 1•rcgarla ou eles- opul~ntos <laquclla Capit(J.J, qn? tudo cmp~·ecarre"ath é 11 mesma cousa?
:;nm, tuJo env1dttrn, tudo o~pruucm e per·oe·
'
"' '
:;ucrn, nos que teern u auuac111 rle aqut vn·om
O Srt. i\r,lmtoA llARnl~To-Sim, oenhor.
cnrnpr·a.1• ou vonrlm•; twl" isto pei:L puj:ulçu.
o Sl'natlu cousentira ltuutlosaruento u:t lei- rlo cur·to circulo do prcli:l!'@CÍ:t c gallltur,,:ts;
tur•t drt rcpreseutnçti.o quo rue foi rln·igidu., e cet•to,; rla rnud:~nç:J. ti·o~twntla o. vcxatm•i:t
que UI'St•jo acomp:u!lw :lll JllCU tlloCili'SO, por- do tmpusto ue llllportar;u.u lllljlOSilül'lll.llleJite
que qu ... ro perguntar aos ltonmllo~ membros cobratlo !
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D'ahi a alta rle preços eqniparado o im- Assim poi~. Ex:m. mnrecb11l, os abiliXo
posto, ás tr•Jcas mal entendirlas e a perse- assignarlos, confi;ldos em vossa inqnobmnta. guiçiio as frontelr:t,; do Estado vizinho para bidade de c:tr•acter impolluto, Hceudrado pavédar as trunsuc~õPs com merciaes !?!
triotismo, mestre rlo direito, e que dig raIsto ó cnutm a lei expressamente ditlnida, rneute desernp•mhnis o honroso cargo ''e
c merece co1·re•·ç~o !
representante rla Nação-entregam reverenEstamos em pleno regimen r~publicano, temente 11 V. Ex., esta causa .iuStit e valio,;a,
·e não é licito que urn E; ta do nifJ•untando a certos de qrw "erão attenrlidos, e PSper·am
tudo e a todos dusre~peite a Consti tuiç;i.o do con vJctos a breve e satisfatO!'Ja solU<;iio, de
24 de fever·eiro, m'gue l~ços de união e em- cujo grandioso feito já mais será V. Ex:; olb:ti•ace o comrucr.,io e desenvolvimento !
vidado.
E demais, .i•J. tendo taes mercadoria~ pago
Justi~.a !
na Allitndega o iJnposto do importaçu.n a
quem· de rlirc,ito, n. UnWo, de ar.cordo crrm o
Tirnbauba, 3 de junho de 1897 .-José Vidispost"s ns, I e 2 do art. 7 da re!'eri,la Con- rt01·
l.'a. vatho.-Rurlolph Lavirt.,en. -AnstituHi.o, ilr>vem. é claro, ter livre cur;o 1•m ronio de
Joaquim Femandes,-1lloreira. & f:omp.
qualquer· Estttdo que tenha de transitar. -Jo,e
Jg,acio Montei?·o.- Vieira •la Rod1a &
l!:ntreta.nto, a. Par•,hyb:t entcnd•~ o contrario, Ji'il'w -lsn;acl
Gov.vêa,-Jot7o F1·ancisco Bm·excedr•·se vi0Jrmdo os citadosar•tigos (quandtl !Josa Dv.nda.-Parerle
& Comp.-Fon.<eca .!olhe cumpro respe-itar•), e prose:.:uo nu l'uintL ln·inlto & Comp.-Moura
& Ir·m.rlo.-'lllisoel
ingloril1 executc.ndo n. tnrlo transe a cobrança
Mo>rtancgro
..
-Gomes
&
lrnuto.C"sar & Xado imposto üe ban·eira! ·
viei·.-Uome.•
Sobrinho
&
Comp.-Momas
&
O legislarlor de tão inconstitucional im·
Re:;ende & Comp.-Jllanaet
posto. nfio visou com isto augmentar as Pinhciro.-Mc'lo
& Con1p.-Perl•·o Barbo·a de Sou;a
rendas r1o E'tl\rlo ; e si foi engannu-sr no Apollna•·iol<rcmcisco
de And1·ade.-Jotio Maria
alvo e no er·ro ! Pois ~ne as rendas neste -Jianoet
de
Oli,eira,
FtaHci•co
Barb,sa Dunrla.ponto hiin diminuído visivelmente; haj11 vistrt
as numerosas estações fiscaes das fronteiras, l'rlt~nocl Dolltingues & Comp, )>
Eis aqui o que rliz esta importante repre011de se evit!encia cJ;Lramente.
E em ter ang·• entado de quando cm vez ;;entação, asSJgno.da pot• 23 negneiantes do
o impostu, mantenham dous erros e suas con· Estado de PtJrnarnbuco; o Senado ouviu a
sequeneias. Logo provado está que o fim leitura e está, portanto, habihtado a dPcid1r
é exclusivamente satislilzer uma tr·inrlatle col:lo entender de justiça.
Den• agora rlir1gir uma pergunta á i!lusde cotn~<rer<:iu.rJte' daquellu. capital, que :ossim
SQtisfeito o capricho. com graves prejuízos tre Comrnissão de Constituição e Poder•es:
dos nPgocianl:es I'Ctalhadoré'S e consrrmirJores est;i incluída no art. '"do projecto a repredo in t.OJ'i<lf', q nc, ernluJ.J•gados pelo irn pustn oentaçlio desses comrneJ•ciantes ~ Es<e urt1go
pt•ohi bit ivo, veom-se em ridicul"s emer·w·n- diz: •E' V!,dado aos Estados tribut.:rrem de
cias, obrig:>dos tt comprarem e venderem ali i, qut~lquer modJJ. directa ou inrlircctumente,
sujeit,•s as impo'J~:ões dos opulenJos, e sr•m u importação de productos dos outros Es·
libet•dndc do eseolherom a praça que rnelhoJ'os tailos. »
Foi V. Ex. (dirigindo-se ao S1·, Q, Bovantngeus otrerrce. Por·tunto,o irnpo:no u~sim
serve de armnrlilla (alvo essencial) pat'lt os cayt~u~) o relator desse pa1·ecer?
subju:.(ados do interior, e niio ern beneticio do
O SR. AL!lC:RTO GONÇALVES- Esta assiEstu.do, que perde siuiio dil•ecta, porélfl mdi- gmulo.
rectarnente, e ,nstentu. nurner·osos estucioO SR. ,\UlEJD.\ RmRETO-DPvia-se accr·esnarios nas bn.rreiras, :;em resultado !
E si a Un1iio {'rauqueia o livre curso das centur a este art.igo:-niio sendo pt>rmittrdo
tl'IJ.nsacções cl'!nruoJ·ciae,, desrlc que tem a tlscues para cubrrL!lQIL de direito dH barreiras
esta satJslt.ito, e como póde um Estado qual- nus estrutlas, de uns para outros Estud!•S.
quer vedar ~
O Stt. ALllEJtTO Ga:\'QALVEs-0 im~osto de
Os Estad'os po·lem crenr impostos · sirn, barreira. ó cr.n,ti tucional.
porém respeitando tt ConstitUií·ilo Fedem!, e O SR.. AL~!EIDA BAR!tEl'O - Não senhor,
desde que nilo n. cum]n'e rlcstuca·se, an:tr- veja
o q uo diz 11 Constituição.
chiza-se" auiquiht "seu proprio commorcio
0 SR. ALBERTO GONÇA!,VES-Esse imposto
e ugrinnltut•a, que embargando·lho os passos
ri par·a a couser·vaçii.o dus ost!'atl:ts.
impede· I he o dll.-f'tl volvi monto 1
O regímen ó rlo liuerdaclo o garantm para
0 Sn.. ALM~IIlA. BARRJ>To- 0 seu Estudo
a orderu o prosperidade o não sinhot•io o op- con-erva a t.arreim . da Gru.ci••SU. 'I Nao ha.
Jlres~fi.o.
m~ão para se cunst~rvru• o impuoto do llar·
·O cumm,•r·cio tlovo sot• livro, satisfeitas t·oir·as, cm e:,tr;:das uo Jorro, puis C>-sO unas J'orumlidades legues.
postu 6 apenas pttra sor applicmlu ils fJUO no-
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cessitão rl•J reparos e conservação; uma vez
que taes necessidades lll~jam desapparecido,
semellw.nte imposto não se justillc:1. As b•lrreira~. de ordi nario, são estaiJelecidas nas
estradns de rodagem, que reclnmam constlln·
temente reparos por· parte do Governo. e
pelas ~u:ws transitam mercadorias, as vezes
ja conduzidas pelos compradores.
O Senado conhoce as tlisposições dos a:·ti ·
gos 7" e II" da Constituição. Ahi se diz: -E'
vedado ao EsttL,Jo, como a União, I". crear
imposto de transito de um para outros Es·
tados.
E' o que so dá aqui. Diz mrsrno-os pro·
dueto,; de outros Est:tdos da Republic11, uu
estrang-oiros.
Ora.• j:'~ se vê que essas ba.rreiras crr·adas
pelo E,i:,Jo du. P"rahyiJa são inconvenientes
e illt~giles.
Nii." vim á tf'ibuun discutir r• projecto ; vim
sómentc pet·gtrnta.r ao 1·elator úo p:1l'ecer, si
tinhn. r·1tbimr·nto uma emcnd:~ ao art. I" par·a
não se1· iucluid '· a coiJru.n~.a do imposto de
barreiras.
A Cousti t.uiçíio veda aos Est.al!os f:~zm• scmelh:wte cobrançn.
Nada mais tenho a accre;centar sobre os
abusos praticados pelo governadol' do Est.a,lo
da Pamhy ba, ..
0 i;R. ALVARO 1L\CI!ADO- N5.o apoiado,
não praticou nenhum abuso.
0 Srt. Ar.~rmiDA BARRETO- ... cobrando imposto, dt1 bart•oir:c contra a let te:• oxprctitiil
da Coustitui~•íio.
O Sen •do teve :~bondade do ou vir 11s ouservaçiies qUP. acabei de fazer e a leitura da re
present:tç•ão dos moradores ria cidade de Tilll·
baubil do E'tado du Pernambuco. Entreg-o·
as á sua elevada consitleruçii.o.
O Sr. Alvaro 1\'Iachado-Tenho

'I '·1

ol
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'1,:·.:

necessidade ele, em breves p:tlavrus, respon·
der ao hnmado Senac!m• pelo mou Estado,
attendtmdo principa.lmeut.e iL propnsiçiioavan·
çnda pnr S. Ex. de modo ab:lolttl.o, de qtlll o
gov,.•r·rmtlor üo Esta1!o d:t Paru.hyba dect·eta
impostos.
S. Ex. devo saber que o Est;~<Jo d:t Pamhyba, urg-ani1a,lo como se ach:~ nos moltlo.s d:t
Fet!emc;ão, t~rn o seu podtll' legislativo, q uc
é o complli.onte para decretar impostos em
sua re•!r•.i ta,c. •m potencia que litlleco ao Poder
Exrcn J,i vo.
O Etilado do. Parallyba tem e111 seu interiO!' " na> fl'ontei ms o q uo se cha ma po,;tos
flscaes ou c~t:u;•ies flscaes o :mas collectorias.
e baseando-se os seus rr•curso~ nn ngricul·
tur•a, e na industria pnstoril, nquollas csl.ttt;,}o~
foram ct•e:.das just.runento para a cobrança
cloH 'i 111 postos relativos aos pt•od uct.os ngf'icolrts
o à sahid:1 rio g-aúo, coincidindo uclmrem-se

alg-um!ts rlo taes estações nas ft•onteiras do
Estado e, por isso, se. denominarem bar·
re1ras.
Nenhum desses impostos é decretado pelo
govcrnu.clor rlo Estado ; são taxas e;ti pul:tdas
no orc;Mrento da receita poJo Poder Legisla·
ti vo e sanccionada,; pelo I<;x,:ctl t.i vo.
O honr·ado Senador não d•'Ve fazer tal
injusti<;a ao illustre governador· no nosso Es·
tudo, P'•rque elle sabe o que sã,, reponsabiliclades de governo.
·
·
Quanto á accusação feita por S. Ex. sobre
a entrada de geueros de Timbauba, creio
que. pela leitura do clocumento que S. Ex.
trouxe. só se pó de concluir 1111 vm· r rvalidades
entre a. pl'aça de TimbauiJa e a da Capital
da Pal'It!tyba.
Para prevenir abusos que atJ•ophiariam o
commercio do meu Estado e ·tarnbem para
proteger a. sua intlustt•ia nascente, ClllllO seja
o prepa.ro do asstJCJl.l', do fumo, etc., lbi que
~e est.. beleceu esse imposto do volumes en·
trados por taes pontos, devendo pagm• con·
trilmições taxadas pelo pode1· competente.
O commercio de Timbauba set•te a rivaliclade do da capital da Parahyba e quer
~reja rliral-o.
Admira que o honr·ado Sena•lot· que acabou de falia r queira advogar a causa. dos que
desejam l'erir os interesses •lo commercio da
llOSSiL capital.
Creio ter rrspondido às observações do meu
'
honrado col!ega de represent.nç:i.o.
E, insisto em dizer, o gover·nador d:t Pa.ra·
hyiJa, illustrado como ó, ,. tewlo pratica de
ad mi nistruçiio, é incapaz de decretar impostos,
attribuições que só pertenceu1110 Podm' Legislativo.
As barreims são constitui,las por estações
llscaes nas t:rontoiras do Esta•lo, :1~ quaes,
pelas razões apresentadas, exigom tambem
cerr.n. quota marcada pelo Otoç•:tment•• dos pro·
du.~tos que entram para o consumo.
0 Stt. AL~IEIDA BARRI,TO- E' :tbUSO.
0 SR. ALVARO MACHADO- Si é :tbuso, elle
t.ern si•lll a•lopt11rlo geralmente pelo,; Estuclos,
e quando o congresso regulament:d·o docisivamen te tollitur ryuestio.
Vem dosde o tampo do impel'io semelhante
pl'itt,iea. e niio se trrü'~ pt·opri:tllllliii.O dtl im·
posto ele importaçiio. vbto que 'Timbauba
n:1o é porto de mt~r e sim umn. cid:~rle central.
II' ne,;t:ts concliçües quo :t B:th i:t docl'etou
o imposto <I e est:~tist.iea commorci1d e Alago11s
t:tmbern 11doptou o impusto sobro pat,en tos.
.O imposto do ontr!Ldi~ pm· IJnt•rull':" p,·,de
sor um abuso, ou niio rop illo osso conceito,
mas, o111~ u:m to niio li:> r :~cl:~l'ad• • o ass um pto
niio li:L motivo baslanto podoroso quo o impugne toLalmonto.
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A quest:io ontmnlint.l:t no projPcto .,Jfcrecido peln. Commis,fi.o tL uelibcra.çãudo Senado,
é tu! voz urna daq nr•llas,qne pnr sua ~ra vidade
e Jmpol'tunda, merecem ~~ mais rle~idu. ponder:.çãu dos pod~J·es ledet•ar·s. (.lpoiados.)
Nãn se pr1110 de .mo.Jo algum, m~ minha
oprni:io, adoptar um ponlo de vista tão i1hSoluto e ~:xdu>ivo em i1>S1110pto tão tomplexo,
Tão lar•ga. é a espliern dos interes;es que podern :;er· abr•an~idus pm• um<t dii<posi\·iio legislativa. que acredito, sob!'etudo nesta
as.;t·mhiPII, onde os Estado;.; teem !'eprcScntaç.io igu" l, q rw qualfJ uer proposta ou fJ"" Iquer
projectou pr·esei!Lado 'obm u ma teria vac com
certeza >uhlel'll!', não dil·ei pnixües, pois í'é1izrnente e lias niin per·tnrbn m :t atmosphéra do
Senad.. , mas, objeç•ües e utla,,ie' .in>T.issimas,
purquH se rPii•rern á vida. economiea dos Estados, ás Junte,; de onde devem haur·ir· o~ re0 Sr. Fernando Lobo comrça cursos d•1 que carecem par;~, su:L suiJsistencia
dizendo que u assumpto em debata ú do gt•anrlc au to• <onm, pam aLt8uderem :ws val'i• tl• ·s set•importancia,, 0 projecto da Contm•>sãn vem v·çns de sou mecanismo politico e a<lminisaft'ectar ler, feitas pelas :>s,;embléa; rlus Es· L!'ntivo,
Desde i1 nrlopçiio tla Constituição d~ 24 de
.
.
t ados.
Em re:;peito á tuderaçiio e as rlecisües to. Fe ,·ereit·o, lo i esta. uma rlas nmt·n·ia;; mms
mndas por· es.<:t" assembléas, pertsa 0 orador ardAntemente lle!tar.idas, quer 110 seio d:L priquc o Sewvlo deve ser· convenient,.mr.nte cs. mr..iJ•n. ommissfto. formnrln. pa.l':t dar pat·ecer
clarecido antes de tomt~r qualquer soluo;ão. sobre o p!'Ojecto tle Const.ituiç'ã", qtwr· na
(Apoiar/os.)
As~ernblea Constituinte, Olllle :t di~t·u~,fio se
Julg:1 pD 1s, cnnvP.niente SeJ·i1 ouvi• la a com- <·llwou á mn.io1· e>ophPm, pel~t rmirwneia, dos
missão rle Finanças. com~.,tente para in- oJ·ailores 11ella cnvol vidas.
terpor pnt·Pcor· a respcõto da questão 0 nesra,
Pareee·me cl:J.l'>L a Con.stitu,ç:to no ,eu esc~ndir;<il's r•equeJ•ti Mesa que?on,nltt> o ~enudu pir·i:o. e.t!~ sc:u texto.. ..
, .· _
st. consPnte quo 0 projecto SeJ:t envw.do 11 a !luP.Lr,e'.~ JUL, puts. e~.r.r.~tnlto' que, po~te.~;or
drdrt Cornmis>iio.
[mente ,t su,t prornnlo•".ao, tJtdtam. "u ,rdo
_
, .
dllvt·'os ,, conflrctos resu1t.a11te~ d:t l!lÜ!i'pre0 ~~~. Lr:oP· •LDO Dhl ButrroEs-S(·m pl'e,Jurzo tnçiio. mais ou menos lata, dada :ws termos
da tlrscussao?
,J,s <lis 1osiç,;e, constituciouae:; t•m alguns dos
O SR.FEr~:-<A:'<IDO Louo-Corn prt'juizo.Envia l'Stnrlt•R da. Uniiio.
o oradunt Mesa o :;eu requerimento.
p,•Jo urt. Ü" estutuiu i1 Constituição comE' lido. apoia•lo e posto ~m tliscussão o ~c. petenria exclusiva rlt·S Esl.t~rlos na decretação
guinte
de imp ..;;tos:
«I", :;obt•e u <'XJHlrtaç~.o de mer·cadol'ias de
SI III [ll'O[ll"lL [ll'O<lUcç:io;
RllQUllRDI ENTO
~", sobre irnmovers rurnos e urban"s;
:l", sol<!'" tro.nsmissão u·" propr·iodad<•s;
Requeii'O qne o projucto 11 16, ,'este ttnno,
'1", sobre industl'ius e profts~l<es.»
viL a Commis.-iio de ~'irmnças para inter·por
Foi-lhes tarubem pormittitlo dccret:n·:
parecer, aduvla a rJiscussno.
«I". t:txn do ~e !lo q un n to aos :wtos em:tS:dn das sessões, 21 do ago,;to de 1807.- nados r1o seus r·espeetivus govet'IIOS o ll<'IJ'Ocios
Femonrlo Lobo.
do sua ecouomia;
2", contribuições CIIIICOr·ncntes nos sons teO Sr·. (~. Uocayuva-Nii<l me op · lo~mpho,; e COI'I'OiOS• j uj,;posit,,;t•< OSL!ll!a. miponho. "11 tus accei tn, o J'8q no ri III!' lHO f•ll'm u- lllllL humil<le opiniilo, ,iit oxor!Jit.auro dit eslado pelo meu illu,tr·o co!leg11 Seuador pur· pl!Hl'rt e:;tadual, por~uo ri 11111 servit;u d11 sua
Mi nJLs Gcraes.
rmttrrr•z:t gHr:li, !'Pd• rnl. como o,; dos Correios
Sor•tt de gr"ndo valia não só p.tt•aa Com· o que por uma rJ i>'PilRir;iio peculiar mi optada
missíio tlo Constituiçíio e Porleros, como paT'a pela Asc:em!Jii:a Con,trtnlntc, por virt111Je <le
o Son:ulu o concur•so rias luze., da Commi•s~.o tuna Oilll'lli1!l propostrt por umrespoitavcl corelo Fin:t.ll\'118 0111 ILS'lllllpto, de SUII 111\tllt'OZII, t•eli;,:·iollat·io,represent.:urte do E,;lat 1o rl11 Min[l.S
Gomes, llcou trLmiJrm ampli:u\u nos Estrttlos o
tão import:uJto e gravo.
0 SR. ALMEIDA BARRETO - Sou Sen ri 'O!'
do Esttdo dr1 Parahybo., m11s devo atterldo,·
aos interes~"s rle todos os EstadLs .
O SR. AT,VARO MACHADO- V. Ex. é Senador do E~tatlo da Parahyba e n:Io pelos
outros Estatlos.
0 SR. ALMEIDA BARRETu- Son· Scni1'or
da Republica.
0 SR. ALVARO MACHADO- Isto é outra
cousa .•
0 SR. ,\L~lll!DA BARRETO - Tenh" a obrigaç:io de vel:Lr pelos dir·eitos ,[, to.los os
outros E,., ndos.
O Sn. ,\J.VAJ~·' ~I!ACITADO- Nã:J ha duvrda;
mas pel'm i tt;:L-llle dtzer q ;1e patt·ocinou ues~e
momento urna c"usn ingmta
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;1ir•·ito de est1tb~lccerem telegrnphos dentro a meu ver um dos mais sérios ohstaculos ao
ao seu t.erritor·w.
progresso .geral da nos.a pat.ria! um dos .mais
Contirru•t a Constituiçii.o : «Só e licito a sórios per1gos par11 a sustentucao elo reg1men
um Estudo tributai' '' importação r'n merca· reúm•at!VO que a nossa I ontitituiçii.u sabia·
darias e,;t,·;t••g,.iras quando de;tinadus ao mente estabeleceu. (Apoiados.)
consum" no :;cu tiJI'J'ilo!'iu. »
sen hores,sem n,·zm• excep(·ii.o no scn timento
Est:.~ mesma c.culdttde, po:•óm, é sujeita á que vou exprimi,•, porque sei que elle é par·
re>tricçüo d" que os rl1rrítos cobrados pelo tillin.do por k1dos os m~us illustrcs collegas,
Estado, t·or virtudr. rlestu diilp J3içii.o, devem devo dec!rmu·.que nii.o ha nonhurn I'opresenser re-tituido- ú Uui:io, IM· pcrterJCt:re:u ú tanto dn twpuulicu que teulw. em mais elevado
renda g<'rtd rla Repuhiica.
"rúo o sentimento do nmor ~o priucipio daNo sou lll'tigo li", esr.atue agora a Consti ~osga mocidade nacional do que eu ..•
tu i Ç>[O 11 PI'OUI ui(:iio ;t'lS E>tado:;. A Ili se •1 iz
.
.
s
I :- d .
que u. C'!les é vMado: « 1", Cl'l'a:· impnstos rle O SR~ JusTo CHEMIONT- em exc usuo a
tr;lnsit.o p<'lo territorio de um Estu.do, ou na.t foderaçwJ.
pa-sngem de um para o:1t.ro. sobre p:·oductos o SR. Q. BocAYUVA- ... oisto sem exde out.1·o.' Estados da Rt•publica ou estran· clusii.o da Cedm·açiio.
geiro~. e bem assim sobr·c os vel:iculos, de
E tanto etsle o meu pensamento que desde
terr't1 e agua, qun üS transportarem, ctr.»
o dilt !5 do novembro rle !8H9, •·mbora no ai·
Om, 11~11i estô. t:txat.ivo~:ncnte determinarlo canc0 limitado ria mi:thn. visuali• 1ade intelle·
que os 8-ta·los !Jii.o podem errar impostos de ctual (n,io apciados), compr••hendi que esta.
transito pc•,fo tcn·ir.orio •!e um [Jttra outt·o unidttde só p 1t1itt sub>ist:r e l'ortalc·cer-se
Esr.ado, ou na pu•sa::.:· m rle um pH:t nutro, justamente pelo laço t<•dc•J•ntivo que a. Constisobre produero' ela outro; Est11•lns da Repu- 't.uiçiio estabeleceu para os Esta !os. (Apoiablica, 011 1nesmo proJuct.os estrangeiro,;, e dos.)
bem as;;im ~ .. br·e os velticúlos de terra o J:l tive occn~iiio •!c dizei-o nesta mrsma tri·
a::;un. que o~ tr:tnsportarem.
huna: a Republica. no Br•azil será fedemtiva
~Lendo esta di,;po,iç:io, sou obrigado a con· ou niio sem (opoiarlos), tal é a conl'icçii." que
cord;u• cnm o m••n illn,t.r·e collegt1represcn- tenha ri~> quo só mente pelo estl'Citamento dos
tanto rio !!:sra 'o da Pttrahyb,t, quando julgou laços ' 11. Unit1o ~'odern l. respeitada~ ns autoinconst•tuciomd u. tax.u,,iu do impostos de nomins e,.taduae~. cndo. nrna dellas agindo' na
barreim. que rer::tiJc:m S•)br·e 03 vcl1\culo~ dn e~pher;t quen Con~í.itukti.o Federal lhes de·
qualquer uaturc,xa 1111e transpo!·taJ·c·m os ter·rnina, esplic!'ll bastante arnpht p:1111 que
productus 1le um Es:ado ptu•ao:tt.J•o, ou 0111 catl:t um dos Est.arlns possa co~nqui~tar seu
transitO pelo territ.nrio do Estado, porq110 rll"r'anr1ecirnento e seu pro"rc-so,com gmnde
ell'<cth'ILillerJ ta 11 Conslir.uiç:io no seu art,, I i" 11 b~rdade rle acmlo e gmnde ~bundancia de re·
pro!JiiJe expressamen•e aos E;tad~<s IJlH\ de· eursos, sówenr.ê pelo estreit;,J!lcoto de:-tes la·
cretcm impost• ssobre esta nattu·ez11dotrans- ço~. pelo fortalecimento desse ~eutimento
porte.
reuera.tivo, é que nós havemos de con~olirlar
Corno ru disse, posteJ·ioJ•mentc á promulga- cada vez m;,is o nosso e•litlcio constitud .. nal,
ç.iio d:t Consr.itui~::iH sobrevem um:t ser·io de e que a'piraremos ao Pngrawlecimento geral
eoullwlo~ 1ntc:r·estad"aes, por mot!vo tle dtt nossa pall'ia, n'ssolidosalicerces ela Lnião
decretu~no ~le llll[JO;to:; quo, eom rl11!erente:; rks •!:JT.•J'CIJtes Estudos que com~>Õt•m a fedenolulll·çues, at;tlll:;Clll o!fectl\'aiiJente o:; deraçfto brazileira. (Apoiados.)
prorlu··::osdo um llsttt•lu !I••Stl~ao~os ao COIJ·
Ne.>tn questii.o reRt.ricr. 11 dos impostos, a
sumo rJe outro E;<ta:~o, :sto. e,, ver~~~<·Jros 1:ommis.>iio ele constitui<;iio, Podere,_e DiploJITlpost ·~ rle 1rnpnr t,ar,,w, '·ecrcta,,os I'·H·l pr~- macia, subrn••ttelHlO 110 sena! lo o proJecto que
duc105 quer· nacwww.~. Q,uer estr·Hug·eu·u:; .J<L •·stá fomlUlarlo como !'eixo 11 o se•< parece!',
JJO]Jot·tado:', e tfLW ,.Jfect:v:tme:,te, cumo l!em nilo teve 11 pretonçiio de suppo1• quo estt< es·
P.ou:ierou.o metr. lllu.<tt·o.coll~~~a .. Sen:•dn:·.~cl.o ho:.:o ele projecto const~itnisso o areabuuç" deEst..d; d.~. Pa•.allybll, .1.~ "'h.t::,un.~tnte~IOI· flnitivo da dellb"ra~u.o .que tlove ser a~o
meutc p 1,..0 mt, Alf~.~utlf',n,, LI:.~ Un1uo o~ J!lt· pt.atla pelo con"rt•sso Nac 1oual alim de obvmr,
emquanto é tempo, e quanto 'mais •'epressa
postos dov1dos a renda . geral.
E' ovident.o quo os Estn.tlo' carecem melhm·. o~ inconi'Ollieut<'s rcsnltantcs, quer•
haurir OH ti-Us !'ecurs•J< nus l'outes de renda "" attl'icw que já se t.om m11uif··stado ,er!tro
rno.is uo ulcancc ,lu, auwr1d:tdo arlminisl.!'lt· alguns Estadtos entl'o si, quer do< prl',JUIZOS
tiva, (l mi.o >ÔIIi••nte !lll1is ahunrlantes, porem. •JUC podr~m rosnltu.r pum o Jli'Op:·io ]JJ'Og'J't'SSO
tambcm de IJJtl.iS fiw, l Jl•rc:cp~ii.o, ptmt at.r.en· e p11m o proprio engru.ndceimolll.o .:os tli1Te·
der~m :ws seus :;oJ•viços; mas a alll]llia~'lio rentes Estados, si a surL iudJJStl'ia, SI a sua
dos te direito, levautaw!o uma vcrcludeir!L pl'odu ,,·ão, si o seu cornm,.rcio se sentirem
harrdm de imputlim<mto entro a livl'o c tiw1l umba.ra•;wtos u peiados por Ct<tlt rêtle úo im·
commuuica,;ii.u tlos Estudos entro si, untruulitL potitos iu:.er-e~tuduuos que constituirão real·
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mento VPrdnrlrir·as muralhns da Chinn, Je. quo está, p1•esente, e o illustre Renador pe!o
vnntu·lus rntre os rlilfer•entes Estudos ua E,tado de Santa Catharina. que oão Vl'JO
Uniii,o, (il]JOiodos.)
"qui ag"ora., os ~uaes pod~.>riam ou podem
E' vi~a11do a condlinçiio dos interesses dos dar testemunl:lo de que em urna das reuniões
Estndos com o interesse geral do co111rncrcio r•m uma. chtH assP.mbléas do pa.rt.ido rBpublida União, e visn.ndo imperl1r que no fllturo cano, tive a honra de occup:u lt attenção
se desruvol\'iL o ~entimento de lrost !idade dos meus illustres · correligionarios com a
reciproca entm os Est.ados da Uniti.o, que aprcsentaçfio de um projecto de uma nov&
todos rlt•vorn srer irmãos nos ulfe"tos, li· divi>:1o politica e adminh•trativa do ant.igo
go.dos P"IO mosmo destino. de modo que P""' Imperio do Rr·azil, como ba~e. ponto es,ensamos com Ol'g'll!ho e jubilo sincer.1 !e;.: ar• aos cial do no,so programma republicano fenosso, vindouros uma ptttria grande. J'o1·te, rlerati I'O ; P. esse projecto merecPu o a'senuniria., tendo uma sú Constitu·11;:io cnmo >eu timento e o applau~o ri:L maiori!L dos meus
Já,haro e p11r p •ntn ue apoio a autonomia si- honrados comp:•nheiros na proJ•aganda repumulta neu dos Estar! os ..•
blicana.
l{ecorrlo-mn que, entre outro~. o nnbre
0 SR. PAUL,\ SoUZA-Apoiado,
Dep11tu<lo. representante do Estado da ParaO Sn.. Q. 130CAYUVA - ... fundaria na hyha.e que act.u;tlmentet~m as>cn_to n~ outra.
mesma imlopenuencia politic:t e administm· camam, 0 Sr. Cuelho Lrsbo11, na.o somPnte
tiva, Qll'' nós rJ,.,·emo&. e é inutil dopt•ec:u· preconizou n. nece~sirlade e a. vantagem de
para isto o apoio dos meus illustes colle::;as, sr.r aqull!le projecto, tal como cu o ~oncehera,
que néls devemos tmbalhnr com o ~cni im~nto publicado e remettido par·;t as antrgas proda nr<~S:t J?>ponsabili·lndc. com o dose.io rle vincias, n.flrn de r.~.mr c:trniuho na opinião,
adOJllar n. dei iliera(·ão que llu· mais sábin, como rnnnifr·stou a int.ençilo de que aquella
consu1 r.n nrlo, como nos cumpre, não sr'•m~nte divisiio f.";e acceita. como ponto obr1gado do
·a.> interos~es g•·ra•·s da Uni:io, mas tarnbPrn programma do partido.
não e;quecendo os interesses peculi:tws tios
Por est.a r• por outras razões. qnn.ndo se ,JediJI'et•Pntes Estados (apdados), que prldem ser liberou levar· a ell'oito a revolu~:io rle )5 de
attingi l11s por esta disposi~ão legislativa.
novembro de ISS\1, na qual me couue uma
Srnhorr~. 1111 Estados prosperas. como h a parte mínima (nr.io apoiudos) •••
Estar' o:; menos proHperos ou mui~ pob:·.·s; do
LiM SR.. SENADO!t _ Muito importante.
mesmo modo temos Estados gr·andes por seus
territorio~. corno temos outros Estados rlc (Apoiados.)
mais rnor!e~1o~ !inutes e cujas cir<:U•11seri·
O Sn. Q. BocAYUVA-·:. como collaborndor
pçõe:; >ii o att.ingitlns por um perimotr·o limi· desta grantl" obra .. rever no mrt~ boJ,o para
tado, e até com esta reciproca cunt,l'!t'lif'ção o campo ua Repulii!Cil, na manha. de )5 .da
que ~5o tnlve~, sin:-.o com certeza, ns llst.adns no~embro, tr<•s do.c~montos, ,que. tml:a rn sr do
mais oxten80S os que teem a popu!:tc·:w mais prev1a1·nente rcdrgrdos por mrrn afim d~
lirnit.adtt, 110 passo que outros de gr·unde pn-1 serem lan~ado, no momento opportt~no, Sl
pulaç~o accusttm um territ<wio relativamente los~emos l•aSiunte afortunndos para nuo serpequeno.
mos vencidos no nosso patrJOtlco cmp:·ehenUM Sn. SllNADOll- Dá-se tambem is<o nos rlunento.
Estados Unido~.
O \" rlocumrnto é o ~rre figura nas nossas
· ·
,., G
c
- leis: é a proclamação feita ú Naç:lo •
O .,R. o:\'Q,\LV"S IIAVgs- 1sso e 1rO,fr>, nao I
tem remerlio; rlevin. ~er cnl'l'igiuo na occasriio
O 2" docurrren_to é o. que tamb~m fiA'n~a.
da proclamação rlu Republica.
no nossa collecçuo rle lers·: é o pro.Jedo, hoJe
~
,
.
loi, dtL org~tnização ferlerati VIL dos Esta 1os,
O . .n. Q. BocA1UVA-DeVIIL srr. talvrz. nceitanuo nes~ 11 ca.te~nriiL. tars c.. rno ollas
P~ço ltcl'nr;a. no meu hünrn.rlo cnllet!n _pu.rn exist.i:lm nas snns dilferentes c.. nHgul'a~ões
dJzot·.- wh""; ~ .Ja. que ~e me otlurecu torritoriue,; (I nns suas cunst1tuiçi•l'S arlm:nioccuslao. tornarei a lrberdade r1~ l'P;Vf<lar a st.rativas us anti<>as provincius "" imperio.
S. _Ex~ que cote assumpto fo1 obJPm,o rl<L
" '
..,
v Ex.
cog1taça.o dos prop1tganrhstas republrc:.nos,
O .3. rloc~ment~_cra a~ncllu ~ q?.~ • rli
rnuiro tt•mpo nntes de eln•et.unr·->e tt l'fiVOIU· (rltrtf;mrlo-,,e no S1. Gm;,.ntoe., Clraoc.) allu_ a
çüo de 15 de novembro de 1889
ha pouco e quu tNIZIU. novtt o!'~anlzaçao,
•
nova rlil'i~1i.o das rol'eri•'as p1'11Vinc:as, !letol:'0 Sn. GoNÇALV'"S CI!AVIls-Mas o Governo minundo·ll•~s n<HILS circu 111 sci'IP\'<WS, col!Sl·
Proviso1•io teve de recuar, apezur do sou derando tunas com 11 capacirJ,,de uecessar~a.
poder discrimouurio.
partt nntrar<·m no reg-imrn rl11 commuriimo
0 Sll. Q. !lOCAYUVA-Perrlão. Fazem parte l'epUblicuua COillO·C~t.ILYUin, e OUI,J'I~S Cll'Clllll•
do Sllnarlu duuR drsr.inctos eidudiios, o illus· scl•ip~üos, menos valiosas por sua uuportantre Serrador pelo Estudo tio Peru<tmbuco, cia, cumo torritorios.
Sunntlo V. Jl
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O SR. GoNçALVES CnAvE;- Seria a melhor
solução.
UM SR. S!lNAllOR - HMm''a queixas.
0 SI<. Q. BOCAYUVA- Póde SOl' fosse esta.
a melhor soluçiio, m:IS confe,:s:• a V. Ex.
que n" hora da victoria o meu pensamento
niio se rleixou deslumhr:or nmn mesmo pela
irradiar,,[o glodosa de um triumpho n.lcan·
çado com tuntlL honr•,: pam n. nuss:t l'iiÇ:t e
para a nos'a nacionalid ,rJe (apoiados); 11 his·
tori:t, e,:pe1·o, 11LI'IÍ justiça ao Governo ProvisOI'IO ("l'oiado.<), ·aos no~so.< sentimento~.
desde o momento em IJUe JliiS constitui mo<
govern•l. rln.nrlo arrhas aos nossns concidadãos
de verdadeira. l'raternidadc.
Senhores. assignalou-se a Repnblictl po1·
actos tão relevanws de genorusidade e gran·
deza (rtpoirulos); com tant1L devaçii.n rnor•niO·
Governo r! e que tive a luJill'tL rJ,, fazer pa.rtr~
proccrlf'U nr>Sa emer).(encia, que nque!lt'S
mesmos sohre quem rec:tlliu :L clernen"ia rltt
.Repnhlica triumphantA purlerarn recebrl' os
benpficios do Estudo consm·vando 11. cabeça
alti~a c r'r~nlllflsa. (Apoiados.)
Nao huJrlllha:IIOS nmgucm.
Qna.nrin.peloassentimentounanime de todos
os meus collegns, fomns até o ponto bncolico
de suhvencion:u• Senarlor~s do irno:>ei'iO, cui"
estalio de ]lJbt·cz:L nos impunha os:<e acto rle
respeito ti. probidade r/e que deram provns
na sua. vid~t publica, evidcnteiiiPllte não no.•
deixiunos ill:<piraJ· naqudle ir~st:LIIte ,;iui'io
por irléas rlignus da no;;stt Pai.ria e do bons
brazileil•os. (c1)loi,los, muito !J,,,,, 1111tito beo1,)

·,;'

Aqnello que, tendo poucos recursos, sabe
manter 1t sua vida. dentro do li mi tn das propria:< forças pórle sustentar com tant11 "lti vez
e t:tnto brilho a sua indepenrt.. ncia "autono·
mia corno os Estados poderosos que porventm•a possam dissipar os >eus bens. (Apoiados.)

Est11 comprehen~ão do regimen p •litico e
econnrnico, seja·me licito d1zel·o, e que tem
faltado a alguns Estados. (Apoiar/11.<,)
Dnsde logo honve quem quize;~c proceder·
à SU<I orga.nizaçiio, rlutando·OS de u,pparelhos
t:To nu mr·rosos e tão amplos como os de ontr·os Estndo~ mnis poderosos. Hou ve cousa
peior.
Posse pela necessiliurle rle attenr!for ás exi·
g-encias da clientei;J, politica, l'osse por erro
de haverem amplinuu e de;envolvido mais do
que rlovi:tm alguns dos SI'US servic;n,; J'Pi(llla·
res, o que succe-leu é que. rtesrtn o Est;vlo de
S. l'aulo atr\ o E;ta.do d'' Espirito Sn11t.0 e de
Sorgipo, o quarlt•o dajurlicatllra e rlo t':rnccio·
nalismn arlministrnt.ivo foi ex•gerado :1 propurçÕI)S in>JUintauoras actualmente para o
rquilibrio e solidez dos EOUS Ot'Qrtrnentus estaduaes. (Apoiados.)
UM SR. SENADOR-E' a historia de. touos os
Estados.

O SR. GoNç,\LVIlS CuAvEs_;_Acontece no
meu a mesma. coustl.
O Sr<. Q. BucAYUVA-A •li!Ilcu!cln.rle que
;e o[<ll'cco aos Estados pela. interposição
deste; elementos ue rraquez, e a mesma que
em maiot• r;~cal11 so e>tá l';tzenrlo sentir na
Senhore~; e. . tn. lig-tür·a. apl·ecirtc.~i'i.o uüo me UniiT.o em :.:el'ai.
devr: .tltze1· esquecer o assumpto princi1•1tl do
De m· do que ouvinrlo honte:n o iIlustre
debato.
rr·prosenl.n.nte das Alagô:Lg puntl••J•ur que, ria·
Niio s;io sómrmte os E,;brlo;; g'l'andes, e da,; as condições da desvalol'izaçiio ''a nossa
ricos o porlerosos o~ quo tr.em r/irei to e os que moeda, é impos;;ivel hoje ao~ runccion;~rios
podem vi vm•; ns antros podem. nas mrsrn1LS publicas subsistirem intlepcnlicntemcnte com
conrtir;riHs ,,,, perroit.:t i:.:nrt!J!arle de dil·cit>lS o os escn,;sos ordenados que teom no orç:1mento,.
g:l.l':llllias. I'«dam:u• pnm si vi,J,, antonr~ma nfio porliarl~ixnr do lazer com migo mesmo
e inrlcpPndrntn. (r1rw'rulos.) N~o ri necrs,;rll'io est:1 rollexii.n-que si o I'Otntltlio p:Lr<L ess11 sisiniin n.ttenrler a uma. cirennl:;t:onei:t, e essa tnaç·ão e. oberlecendo ao pJ•incip'o du. justiça
absoluta, irmos augmentn.n,!o todos os annos
do ordem ecnnomif'tl.
ordena• los rlo funccionalis111o, o termo dessa
O que ~st.1belece <le !'acto uma desigual· oR
prog-ress~o de rlespezas não plide ~er sinão
dade prrigosa. opprr.ssi vn. cm n:I!!UJJS Estar los
ü. citU8a •lo credito o da 'oli·'ez tlas
é a ospPf'Íalida,!o ria sua. contlgnraçiio g-eo· !'unesw
!inallf}as
uaciouacs. (,[J>Oiarlos, mu ii o bem.)
grapilkn., o r/as suas produccries peculiaJ·es.
SIT.o cJTnitos de causas na.r.ume-<, qllo não e O que o bom critcrio a·lministJ';Ltivo :l.COil·
·~elha; o quo o interesse nu.c·1onal impiie; o
facil rernOI'er rlc choft•o.
Dcthi vem o con;;t.ra.ng-inH'nln cm que se que :t boa politicaJ•ecornmeuda rl qur: Jll'llllOn·
encontram a.l:.:un~. aliás pow·o,; E<tados, cujas tomente VILmns eJTedlHtllllo economias pela
fontes dll ronrln niio silo allunr\a.nl;es nem mul· rotluct;úo rlo runccinnalisrno, n:io ILin~nnd•'J os
ti pias, e ~ue de duas umo.-ou tr:1•IT.u rlll elrlv:tr direitos arlquiridos nem as garantia,; do que
tantn" t.;tXtt rios impo,t••S, rle modo n. to!'nar estilo elo posso aquellcs quo acaso oxi;;tem,
a vi.tn. 1lillkil, 011 terão o bom senso de niio mas r\r•ixaudo rlo preerwlwr todo.-; aq ur:lles
exigi!' rlnma~iauo dos contrilJuimcs, quo c:l· log-nJ·r·~ quo /'orem v:t:.(llllflo, 11 que puriurn ser
roctHn ucsse caso tio reduzir a c<~ndir;ciu., mais supprimi lo,; sem gt'lllltlu inconvouiuuto p:u•:t
a ruguhtriduúe lio serviço publico.
rnolic>ttls 11 Sll!L oxistencitt. (Apoiados.)
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0 Sit. MANOEL DE QUEIROZ- A questão e
ter cor·a~01n.
0 Srt Q. ROCAYUVA-A f]l188t:i.o é tm· CO·
ragem e p1tra. t~I· coru.gem de cumprir o seu
dever é que'' N:tr·ão confere um mandato
áquelles u. quem honru. cnm '' sua. escolha.
Sr~ Pre.,idcnte, nii.o de~ejo abusar da ar..
t~UÇ'<L? rios mr.us collegas (nüo apoiados), e
so accJdrnialmentc me achei envolvido nesta
discuss;í.o.
Re.:o1111nendo o assumpto á illustr•n<;!io dos
m~us collega~ ; solicito o seu pat1·iotismo, o
tJOncurso dfl ~uas lur.es no os tudo rla questão.
PenRo CJ.Ue par:t se proceder com calma e
elevação de vist:ts. que tanto concoJ•t•em pn.ra
prestigi:t:· as deliberações de um Congres8o,
sernt t·tlvez conveni"nte ~~m tu forrar. pa.va
não fm•ir· >usceptibilidad~s. o que S sempr·e
conveni(·nr.e na ordem politica ; em 2" togar,
para não transtol'lln.l' a caso a ordem ccuno~ica ole alguns E"tarlos, CJ.UO podem ~er mais
v~varnante att.iugidos por umn. di.,pnsição legis~atJv;t concern.,nte a ess., gr<tVe a8sumpto;
ser1:1 t:tlvcz conveniente, rligo -é umn. ~U"·
gestão-C[ ue o Set~auo, tum a H i o por· pour.o de
PB:rt~la este esboço de projecto, que a Com·
m1ssao de Constituição teve a honm riR sub·
mette1• 11 sua deiibeJ•açiio, e acceiturvlo a in·
dicacão do rnen honrado amigo repi·esPntante
d,, Minas Geraes, ''oncordasse em que a1nbas
as c_ommi~sões estud.tssern o a>sumpto ; ou
entu.o, norneas~e urna cornmbsiio especial. o
que. no mr·u mo• lo de vel' seria tal vez, ma;s
conveniente (apoiados), que pudeRse, estud!J.ndo os orçamentos doJS Estn.olos e inCJ.uermrl o de suas tbntes ri e renda, llCJ. ui lata ndo
da maior ou menor pet•tuJ•baç~o. CJ.ue ucn.<;o
po~sa r•esulbu· p:tra as suas fin:tnças d:t a.dopçao dn uma medida assim tão al•solnta, tãn
rapidamente exposta ; purlesse, digo, m11is
detu liLrnr<nte, com mai;; repouso, com m11i.;
merli taçiT.o, apresentar um rel:.torio e formulai' um_ pro (iecto, que seria ver•,Jadei !'a·
mente entao IL base de uma disJus;ão es~h·
recir!a e a gn.rantia de uma r·e;;11l11ção cri te·
rios:~. c justa, como se deve esper•m• do Senado
da Republica Bmzileira. (M~tito bem, muito
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Ninguem mais pedindo a palavr•a, encerrase a discus>ão.
E' annunciuda a votação do reCJ.uerimento
rio Sr. Fernn.nrlo Lobo.
0 SR. FERNANDO LOBO (pela ordem) pede a
retirada rio seu t·ecjuei·imento;
Consultado, o Senado con;ente na retiradn..
Posto n. votos, é o.pprovado o requerimento
do Sr. Q. Bocayuva.
Ficõt adiada a discussão rio projecto, ~ue vae
ser enviado i1 Cummbsiio especial de que
t1ata o requedmento.
O Sr·. Pa•csidcnte-:i!omeio p'tra a
alludida Commissii.o· os Srs. Ferno.n•lo Lobo,
Gonçal ve~ Ferreim, AI varo Macha, lo, Rodt•i·
gu~s ,\lves e João cordeiro.
_Havendo numero, vae se procoJdei' i1 votaça.o em 2·· discus;;:i.o do projP-cto do Senado,
n. 5, r! e 1897, que estahelec' nova tabPll:t de
numero e vencimento.> do pcsso ,J d<t Alfan~
de~a rl•J Parannguil., no Estado rlo Paraná,
definindo as rela~'ues da Mesa de Rendas da
cict.arle de ,\ntouina, no mesmo Estalo, com a
re1nrida alt'unrlega e autorizando " abertura.
de credito para occurr•er· ás despezas que
u.ccrescer·em no cOJ•rente ex:orcicio em conse·
queuci:c rla adopção das modiic~ções propo>tas.

O S••. Presi<"lenlte- A este projP.cto

o~··réceu <L

Comrni8siio d1J Finanças um sub·
><tJtutivo.Na tôrrna do Regirnentn, terá t!e ser
~otarlo ~rn pr·imeiro logttl' o projecto prími·
tt vo, st ntto houver pedirlo de preferencia
para. a votação do ~ubst.itutivo.
O !SI". Vicer~rte
o~1i.'m)-Sr. Pt•esidente,

l&o(a;!hado (pela

no uurret• da di-:cussa.o, eu e o rnou nobr•e Cé1lleg:1 Sen:tdot• pelo
Amaz. 1n:ts, rle.,l:trámm que nos' conf,Jl'ln:wa·
mns com o substitutivo da Cornmis•ão. Peço,
pm,;, n. V. EX.l]IJO. rle conformirla•locom essas
rl.ecla.raçõ.Js, consulto !l Senado si preltll'e na
votaç:Io o substittHi vo d<t Cornmissri.o.
bem.)
Consultado o Senado, con,ente na profe·
0 Sit. GONÇALVES CHAV8S-V. Ex. niio rene~ a.
requer· a nomeação da commi~são especial ? E' annunciacla a votuçiio llo suh;timtivo.
O Si(, Q. BocAYUVA-Requerorei.
O SI• .. Vic:~nte :\(achado (pela
E' Jirln, apoiado e posto conjunctn.mento ordem)-Sr. Pr•esHlento, peço tL V. Ex:. que
em discus~ilo o seguinte
'
consulte o s.•na,lu si consunttl lllt rethLll:t de
dmts <laB cmon1\as quo ap!•e,;ontlli, uma m~m
SUBS'l'ITUTJVO
dando accrescenta1• ao a1·t. I" 11 cl:tusulacle>llo j1't-; o u. outra. auturi '.~ndo a :tberr,ura
Requeiro que para o estudo do projecto •.le cr·oclito extmordirmrio plli'll occorror as
n. I.G seja nomerula uma commis~iio espucial desper.:ts com o.s9rviço de que se ti·ata.
llO CIIICIJ nwm l1r'OS pnm intoJ•por seu par·ecor.
Consultado o Sermdo, con,;onto n11 retirada
Em :!1 lle agosto rle 1897.-Q. Bocayava. t!n.s emo!lllas.
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O S1·. Fr•nncisco Mnf•hado ternou-se em termos os mais honrosos, abo·
(peta oJ·rlem ) lilz i<lentico rPqueri<~:ento, na.ndo o zelo.assiduidade e bons serviços desse
quan'o à emenda que apresentou com rellL· funccionario e opinando ser• attend1vel o seu
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çiio á. Alfh.nde:.;n. de Manáos, mundn.nrlo accrescenta.r a clausula-desde já. ·
consult.:ulo o smado, consente na retirada
da. em<~nda.
Procede· se it votnçuo.
E' appr·ovarlo o art. I". rio sul,stitnti'l'o,
salvo as emen<l:ls r! os Srs. Vicente Machado e
·Generoso Poncc.
Siio succés>ivnmente approvadas as emendas, assim concebidas :
Ao nrt. 1", depois da pa.ln.vra- Alag-oas-. nccresC"ente-so : com au~mentn de um confcrrntc, r.lous primeiros escriptumrios e um
segunelo escriptumrio.- Vicente M"char/o,
AI) art. 1", rl~pois dns palavras - Estndo
<lo P:ll':m:'t- accrescente-se: e de rorumbá,
no Estado de Matto Grosso.-Genero.1o Ponce.
Sfio succes~i vamente approvado~ os artigos
se~tnndo ~> tPl'Cr·irC'.
E' o ;,ubsti1.utivo, com as emend:ts approvadas, :\dopbr1o pura pass:tr• á tr.r·crim dis·
cmsii.o, indo anr.es :i. CommiRsiio 110 Fimwças
·para recl igil·o 1le accordo com o vencido.

pedido.>>
Ora, a

.

inr.~rmação

quo o Gove•·no mandou

é :t ma.is completa possi>el, não só quanto
aos termos eHn que ó concebida, <·e~mo ainda
em rclaç:io aos tP.rmos em que é li!rto o pe·
dirlo da licença, isto é, a petiç:io do director

das Rendas Publicas do Thesou<·o Federal ..
Vou ler em Pl'lmeiro Jogar a pet.iç:iu do
illu~t.re dir.,ctor 1·ara depois ler· a inlorm:.ção
tio Governo.
«lllms. e Exms. Srs. Presidente e dignos
mem bras da Camara dos DeputadoR-Lu iz
Rodolpho Cavalcunti de Albuqurrque, director da, Renda.s Publicas rlo T hP">uro Federal, vem irnjJetrar• do Poder• Legi~lativo a
graça de lhe ser concedido urn a.nno do Iicenç:t com 08 vencimentos do seu cargo.
O supplicante, após 26 nnnos de ell'cctivo
sen·iço, pela p!'imeira vez requer :w Poder
Le•gi-Jativo ~crnelhante favor, obrigado pela
circur11srancia ele se achar· enrer·mo de:;de
lc•nga data. e carecer ele tratar-se fóra do
paiz, coulol'me prova o ntt<·stado junto, fil'·
m:tdo por distinctos facultativos.
Successivas e penosas commi>s<'es e 'erviços
r.ICE:-<:ÇA AO ll!RF:CTOR DAS RENOAS PUll!JCAS o~pecmes do Gover·no em que o snpplicante
DO 1'HI!:>OUIW Flll>llllAI•• LUJZ RODOLPHO CAVAL· tom estudo rlumnt.e Ion~"s annos, como é de
pnh!ica notoriedade e const:1 elos relatarias
·CANTI DI~ AT.. DUQUEI~QUB,
elo .Ministm•io da Fazenda, aggravarum sobre
modo a su:1 sa.nde impedindo-o h•de do exerEntra. em srgnnda discussiio, com o parecer ci cio reg-ular de seu emprr:.;o e rio esforço
favoravel ela Cornmissiio de Fin·,nças, o qu!l é de mister dispentiar, em bern tio serviço
art. I" da pr•opo~ir:ii.o da Ca.marn. rio~ Depu· publico.
t.a.clos. n. 12. do 1R9i, qne autorizo. o Govel'llo
.a conredrr• ao cidndiio Luiz Roclolplro C:tval- Em tal situação, o supplica.nte confia que o
cnnti do ,\lbnqwrquc, dir·ect.or clns Rr•nda~ Por~er L<•gislutivo, não d~sconheconllo a de~i
·Puhli~as do Tltesomo Federal, um anno de ca,,ao com qu" tem. set'Vl 11 ~ ao p:cr7. em tua
long-o temp,., !h" dtspensar::L a g< aça lf!!pe'licença, com ordenado.
tradu, u exemplo do que so tem f"1to e amda
O Sn·. lFQ·<nleÜs«.~o N/Jcoc,h:u]o _ 1 ulriummen1.~ :~ lei n. 395 de 15 ele outubro
St•. Prc-idc•ntc, tenho de oJI'erccer uma t menda do !891i, aq u~ ,JU ntrt a prova. Nestes termos
a este pt·(ljeCtll,
-E. R ..! USLI\a.
O pnrecet· da Commissão declara o soRio de .Janeiro, lO de Julho oe !807. Lui;;
guimc:
R. Cavalc,anti de,1/buquerque, »
«Em vrsta do rxposto, é a Commi~~rro de.
Ora. Sr Presidente, ci a respeito drstn. petiparecer qur a pl'Opo,ição ~e·j:t snbmettirl;, á" çi<o que ~o ex 1·rime o illustro Mini:,l.r'" ela
delihCJ'UÇiiO do S~·nado C :tppr·ovada. »
l•':tl.endu., a que·m f',n•am solicitaelas inlorma·
Antr·H diHTO, por m, diz a Comrrrissiio que, çõe:;, nos ~cguintcs te1•mos:
~ara melhor llr.r_nar o sem. parccm•, jul~ou
< Ministcrio da Fazenda, 10 de agosto de
convcnrent." 01!' rr o Governo, cert:tnwnte ISIJ~ -Sr· Pt•e iclento th l'epublica _
pa~~.·':u· r.11,''rs.mlp<'rtan:ra e \'al?l' a~ mesmo o '/~qrreri.mento' do dirc'cto/ c!:Ls Ren,tlas
paH . ~eJ •. vtsto com,~? Go,~r!lo. mel.lro! ~lo q.~e Pul.Jlkn~. ::; 1•. Luiz Rodolplro ruval<:!,nti do
out.r:~ i?J; te, pod .rut J~mrstrar 1111?1 m:1çu.o Albuquerque, pllra !Iro se1• cor 1 ct~tlido pelo
a l:·"pett 1 du. ~retcnç~to _do quo se truta, CougmôSII um a.nno r.Je licença. com os resE ? quo 8e le no segumte perrodo do p:t· peciivos veneimcnrostem inteil·ol'urHlrt.uonto,
rccor ·
pois justillen-so pelo éStilltO do sttudo deste
« A Commissão, nntcs de interpor o seu drgno luneciouario, uggravado por sm·vrços
.Parecer, eutend<>U ouvir o Governo, que ~x- pesudus, durante longos unnos. Pódc-se alllr-
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mar que á sun. n.~~iduirlnde o rledicnçiio ao
E' lida, apoiacla e posta conjunctamente em
trabal I! o con~cieneio>o e proficen te muito discuss[o a seguinte
·
de v•• a. Fnzr•nrln Publica, sendo. porl,n.nto de
elementrLr,iustiça que os poderes compet.e~tes
EMENDA.
proporctonem-1 ho os recu r·sos neccss:~.rio~
pat·a que. rest:th<•leeirlo, possa voltnr nos
exercício do suas J'uncçõr.s, cujo dcsnmpPnho
Ao art. I•, onde so diz- com ordenadomutto grLnha. com a esr.rupulosa. A intelli"ente
diga-se : com todos os vencimentos.
0
applicaçri.o qne lhe dispensn.-Saude e t'ra·
Sala das sessões, 21 de agosto de 1807.ternidade.-Bernttrdino tie Campos.»

,.

I'

F. Machado.

St•. PrcsidctlT.A, t!epois disto me parece que
nenhnm:L duvtda potle lu.t.vet· a. t·espBito do
qtvLnto e .insto e razoavel o pedido que l\tz o .o Sr. Vi<!ent:e l'Minchndo começa.
i Ilustre di reetor das Renrla• ao Con;rresso. hJstortando os tramites pot·'que tom passado
Nesr.n.s .:omit<;ües, P"is, 'ómente pndef'ia. ha ver a proposi\'fio em debate, desde a Camara dosuma l'aziio que porventur·a despertasse qual- Deputados até ao Senado, onde acaba de ver
quet• "PPO'Ír;üo ao pe.Ji·'o que f:Lz. o e;ta seria com espanto a em••nda do seu colle"a peloa da c"rnpetl'ucia <lo Congresso pttl'tL conceder Amazouas, mancando dar licença co~ todos
a licença, contol'mo se pe Ie ne~ referida pe- os veuctmentos.
tição.
Protesta contra o precedente que se que!"
firmar,
eh:~ ma.nrlo-se em socorro de tal pra· Mas o peticionario, prevendo este caso e
o proprio a citat·l.lm precedente do Con;rr·es~o, tenção a licença concedida ao ::ir. Dr. Piza e
qual o drt lei que concedeu licença ao ~r. mt- Almeida.
nistro do Supre:·no Tribunal Piz>t e Al- . Foi do~ que combateram. este abuso, pois a.
meida.
licença e S"mpre concedtda excluindo-se ~
As>im, poiR, é clle em tullo semellmnte gratitlcaçiio que é datla pro labo1·e e reverte
no que pret• n·le o illustre dir·cct.Jr das t·:en- em Ji1v0l' de quem subsr.ituo o licencia< lo.
elas, cujo pe<litlo tem ?Ot' ~i o reiil"ço tlas Nn caso do St·. Piza e Alrneirla niiu havia
infcH'liHI\'Ões <~adas peh1 Mtnistro th1 Fa~on•\a ~ubstituto, e isto foi um argumento em seu
que, mais llo que ninguem, póue avaliar' favor, embm·a contJ•ario :i. boa dout.t•ina; no
a~uilat.:tJ' os ~erviços pt•nsta•los pot• aqudl~ caso presente, pot·•~m, niio succede o mesmo,
diguo l'unccionm·io ~ o esf'orçn t·om elle~ des- e o Sr. Luiz Rotlolpho tem de ser substituidl>
pendido no intuito de bem auxiiHLl' os que só e o seu substituto ha de receber a gt·atificação
acham tJtt f(et·encia dessa parte da adminis- que lhe compete por le1.
truçii~ pu:.!i<·<1.
. .
Ma,, si a licença fur concedida com todos
Falto Il~rante um dos mmtstros rom quem os vencimentos, o· que wccede 1 Além de
elle serv1u e q~e yor s~m vt·z podem corro~ rlrmar·se um precedente perigoso, o Thcsouro·
bo;m· aqu.ella !nlorma~no e, permttta-mo V. 1 set·i1 sobJ'"Ca!'regado de mais esta verba, dlH!Ex:. n r~!CJ'<·ncta, perante V. Ex. que tarn-jcultundo a normalidade dos actus.
bem sn.be de quanto elle é capaz ti dos esf<,r. .
.
. .
~os que cosr.um:1 empr'C!!nt· no desrmpenho
Rer~r·~:se clepots a quast parCJah_d fie da.
do seu dever, esl'oJ•ços que leva ao excesso, a Comuuss~LO de Or9:1mento, em rflr<~· o no peponto de sacrificar 11 su:1 Raude.
cltdo <lo hc~uçrt fdtto pelo telegrapl ·ta Mollo,
Aind11 hoie li no Jornal do Com.mm·cio um e concluo declarand~ vota1• contr; a emenda.
docurncntu'de que ello niio se exime nunca do
~mrrue_m mats pedmcloapalavra,eucerm-se
prestar um ,,erviço puhlico na medida <ie sur1s a dlscuos:to.
torças, já crn muito depauperadas pelo soll'riProcede·se á. votação.
monto.
E' n.pprovado, eni escrutínio secreto, por 25
gs~e tlocumento e uma co.l•ta clirigid:t ao votos contra oito, 0 art. I", salvo a emenda
Presidente 'da outra Cas11 do CungJ•esso, na do sr. F . ,Muc1111 do.
qua I se or,erec" a prestar servtços a uma
comrnissão que 1:1 foi nomea.d:t p:1ra o tlm de
E', om escrutínio ~ect•eto rejeitada, por 27
ex:tminar documentos que versam sobre ne· votos .contra seis, a emenda do Sr. F. Magoctos que corremm pela Repartição das citado.
Ren<lns, a seu cargo.
E' u.pprovado o art. 2''·
Portanto, niio podendo haver a menor duvidn sobt't< a ruzü.o do pedido, nc 111 Robre 0
E' a proposição adoptada pura passar ú. 3"
·
üiscussiio.
va. l or <os
l s·,rviços dcsie 1llustro fttnccionario,
não ponho 11 menor duvitla em rcstubelecer o
seu pe 'ido rnandamlo urna. emenda no proO Sa·. l"'l"OI'Iiq~onto-Estlnr.o esgo,iecto que se discute.
tada a ma teria da ordem do dia, VOJ levantal'
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a sessiio, designnnrlo para a da sessão seguinte :
2" discussão do projecto do Senarlo, 11. 17,
de 1H9i, que manda crmtar, do confDI•mirlado
com as d1,posiçúes da lei n. 230, rlo 7 r! e dozemuro do lHl,l. o tempo rle serviço elfectivo
dos lenü·s e prot'essores do Gymnasio Nacional ;
Discussão unica da emenda do Senado :i
proposi~'ão da Cttmam dos Do (lUtados, n. 82,dc
18013, que concedo :tos ulumnos do curso superior das Facul~ades de IJireito,matricul:tdos
antes da lei n. :314. rle 30 de ou t.ubro de
1895. o gozo d:ts regalws da legislação anterior e l1 que :1 me~ma Gamara niio deu o
SGU a~sontimeoto ;
3• rliscussão da proposição da Camara,n.J4,
de ltl97, que concede um anno d.e licençu,
com ordenado, ao Dr·. C:•nrlido Bal'!'O;o rlo
Amaral, merlicu ttuXI!iar rl11 Direct.uria Geral
do ::laude Puul!Ca.
Lovanta-.,e a sessii.o ás 3 horas da tarde.

83''

~ES~ÃO EM

23 DE ACOSTO DE ] 897

Ptcsirlcacia do St, Jllr.t:1oel Viclotino
Ao moi o rl ia· nbre-sc :1 >2S>ÜO, estando p:·ese:ut.. s o;; Sr;;. Senar!or·es ~!:Lnoel rlc Qnoirnz,
J. Catnnrla, ,Jo'é Rcrna.rdo, Joa~uim S,u·mcn to. !ta ui ino Horn, Francisco M:1ch••rlo,
M:1noe! B:n·ata, .Justo Chermont, Bonedicto
Leit(,, Gome~ de Castrq, Nogueira Pn.I;anaguá,
Pires Ferrerra. Cru?., .João Cordeiro, Pe,Jr·o
Velho, Almino Alfonso, Alvaro :V!acilado,
Abrlon Milanez, Almeida Ban·etn, !tosa c
Silv:t, Joaquim Pernambuco, B. de Mendonça
Sobr•inho, B.ep-o Mello, Leito e oiticic:L, Rosa
Junior, Severino Vicirtt, Vir•gi!io Dnmazio.
Porl'iunculn, Q. Bocayuva, Thoma~ De!Hno,
Feliciano Penna,Femando Lobo, Paula Souza.,
1foJ·aes Barros, Caiado, Leopoldo de Bulhõos,
Joaquim de Souzn, A. Azeredo, :\quillllO do
Amam!, Alberto Gonçalves, Vicente Maclmdo,
Esteves Jnnior,Gustavo Riclmrd,tJinheiro Ma·
chndo, Julio Frota e Ramiro Barcollos (413).
Deixam de comparecer, com causa participada, os Srs. Gonçalves Ferr<>il':t, Coelho
e C:Lmpos, Leandro ~laciel, "ugenio Amorim,
E. Wandenkolk, Gonçalves Chaves, Rodrigues Alves e Generoso Poncc, o, sem el!a,
os Srs. Ruy Barbosa.. Henrique Coutinlw,
Domingos Vicente e Lor1es Truvilo. (12,.
E'li.Ja, posta. em discussão e som delmte
t1pprovuda a acta d1t ~essiio e <tnterior.
I
I

•,'
.',

O Sr.
seguinte

1"

Secretario di conta do

EXPEDIENTE
Requerimento em que Carolina Cm•Jota do
Sacralllento 11 Silva, viuvado capitão Jwnorario du ,.xercito João Chriso:<tomo Ladislt1o
e Silva, pede uma pensi'Lo.-,\' Commi:isíio de
Finanç~.
.
<!J> Su·. ~~" Sect·et;u•io lê, os seguin-

tes

PAnECll1RES

N. 98-!89i

!;e,Jacç<ío final da proposic·11n da Canl((ra dos
Deplftados n. 46 de 1&90, q11e >"econhece
corno r/e canwtet official os exr.u11es em·i(tcadns no Lycen de A!!ronomia e Vcterin<win de
Pe/otas n<t Acarler>•ia rla Commercio de Jui::
de Fóra, c em out?·os estnbelecimwtos em
di~Jc~·sos Estados, de fiCcortlo C01JJ. a emenda
do Sanado, acceita pela mesma Camlwa.

O Congresw Nacional decreta:

Art. 1.' Silo reconhecidos comn de C<1racter
o!'Jicial os oxames vcritlcatks no Lyceu de
Agronumi:L e Vet.,rinaria ele Pelor.as, Estado
r1o Rio Grande rl" Sul, na. Acarlernia. •le Comrm,rcio do .Juiz r! e Fóra, Estado rle Minas Gera<·>, " :·os esr,:,bele~;imentns eougenet•es dos
dern:d;; E~tatlus, pat•a os effeito~ .lo serem
úrliuittidos como prova •'o hauilitaçii" a. es·
turlos ,uperiore~. dependentes rias nmterias
respectivas nu.s Faculdades ou esc,las da Re·
publicll.
Art. 2." Revo.~a:n-~e a' rlispo•ições em
con tr~n'io.
Sala das eommissües, ~3 de ag-osto rle 1807.
-J. S. /lego Mello. ·-G<'slavo Ric!tro·d .-A.

.. t:eredn.

Fica sob!'o a. Mesn. pal'a set• discutido na
sessilo seg-uinte, depois do imp1·es~'J n.• Diari'
do Con!J J"esso.

N. 99-1897

A' Commissão de Constituição, Po<leres e
Diplomacia fui presento a acta g-etn.l da apuração ll11 eleição reali1ada,em 23 de junho do
anno corrente, nu Estado do Pará, p:tra preenchimento da vuga aberta. na l'eprosentaçüo
do mesmo Estado, no Senalio Federal, pela
ren unci:t do major Auton io Nicoláo Monteiro
Baena.
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Da a.pura~ü:o ne 296 authenticas remettinas
á junta apumdora, verillcou esta o ~eguinte
resultado :
Votrs

Dr. Laura Sodré.................
Dr. Raymundo Melch iades Alvares
da Costa .................. ,.....
Tenen te-c"J'OIH,I Frederico Augu~to
da Gama(; Costa ............... .

:.I

' .·'.1'"'

1;1

-·
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11

ORDEM DO DIA
CONTAGEM DE TI·MPO JJE f-ERVIÇO EFFE:CT!VO DE
LENTES E PIWFE>SORES DO GYMNA>IO NA·
CIONAL

G

Voto1:1

Dr. LaUI'O Sorlt•é. ... . . . . . . .. . .. . ..
Di versns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

!3.22G

O

!.'Õ\1·.

n.:amii·o

B:ti'CCJIO,.

diz

I não lhe const.ar que S<'ja cidadão algum obrigado a ser professor do t ;ymn" si o Na·

Examinndns as diversas actas, verificou a
Cornrnissü:o que e! las não denunciam irregularidade alguma no pleito que correu sem reclamal,'ii.o algtuwt, assim como niio constatam
vicias que inquinem de nullidade a relerida
eleição. pelo que <i de parecer :
1", que sPjam approvadas as eleições realizadas nos eh versos municipios do Est:tdo do
Pdrá,no c! ia 2:J de junho, para. prcenchitt1ento
da vn~n. :dJerta no Senado Federal pela renuncia. do Sr. Antouio Nicoláo ~lon te iro
Baena;
2", quo s~ja reconhecido c· p1·oclamado Senadai· da. Republica pelo Estado do Pará, o
Sr. L11uro Sod!'Ó.
Sala :la,; c.. mmis>ões, 23 de agosto de 18lJ7.
- ?icenle J1Jac!uu1o, relator. -Abdon Milane::
llocoy,.~a.

A imprimir p:ua entrar na orde·m dos trabalhos.

I
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Entra em 2' discussão o art. )0 do projecto
do Senado n. 17, rle 1897, que manda contar,
conl'orn:irlude com as disposições da lei
A' Secretaria rio Senado foram enviadas de
n.
230,de
7 rle dezembro~e 189~, o wmpo de
108 aut!J.,nticas, que apuradas prodmiram o st•rviç• etreetivo
de lentos e profbs,ores do
seguinte re,ultado :
Gymnasio Nacional.

-Q.

I

]897

O Sr.Nimanoel Barata (pela ordem)
-Comu o parecer qne acaba de se•I' lirlo, opi·
nantlo pela a pprovaçiio da olei~·üo que se
realizou no E't:~do do Pari e pelo rcc,nhecimento rio l>J•. L>J.uro Sodró como Senadot·
pelo mesmo Est.a•lo,scr:i cert11mcnte iutpressu
no Dim·io do Conyresso de amauhã, requeiro
a V. Ex. que se digne de consultar ao Senado si dispt·n'a a impt•csôãa do m~smo paJ'ecer em avulso, :ttlm de ser dado para a!'!.! em
tlo dia da sessão seguinte.
Consultado. o Senado resolve amr•rnativamente.
·
O liiin• . •lluRto Oher1nont- Sr.
Prcsidr·nto, requeiro a V. Ex. consulte o
Senndo si consente na Jmblicnç,üo dtts informnçucs Jll'ORtltdtts n. esta corporaí·iio 'pelo ongenhoiro fiscal tl:t Estrad11. de Forro lle ,\lcobaça, no Estudo do PariL.
Posto 11 votos,é approvado o \'cquerimento.

cional.
Todos os que se teem proposto a leccionar .
nesse estabelecimento r' e ensino, obtendo
uma cadeira por nomeação ou concurso, ao
:.ssumir as J·espeetivas funcç0es, licam sabendo quaes :~s con~ições que regulam o seu
trabalho e destino.
Heclamar agorn conti·a leis, já existentes,
na orcasi:io em quo se propuzeratu ao togar,
c pedirem ~··.iam equiparados ~uanto á con·
tugern do tem1'o para a aposeutudoria dos
lentes das academias, não p:l.l'ece razoa.vel
no orador.
A lei conl'ere aos lentes dos estabAieci·
menws ~ul:et•Jores •'e ensino neste ]'atz cer·
t:•s vantage-ns para u contagem do tempo,
mas o prepar,,, a despeza de tempo, de ca·
pita], e o esfOI'\'0 inrlispensavel pam ser con·
venieutom•·nte ~xercido o togar de lente de
uma academia não é igual ao qu:• deve ter
um cidadão para ensinar humanidades.
Não sabe o orador por que a Colllmi~siio
foi tiio benevola., aconsolllando se applicasse
aos professores tlo Gymnasio Nacional o
mesmo prineipio que ;, provei ta aos !0ntes
c::thedrat.ic:':s <las :J.(·ademJns, porque, oviden·
temente. o proparo, o capital e o tempo gasto
para conseguir a cadeira não se pó< Iom equi·
pamr. Como, pois, attender ao ped1do, do qual,
além do mais, resultaria despeza para o The·
soura?
Não hn. j ustiqa nem injustiça cm deixar os
prolessores do Gymnasio nas con: 1ições em
quo se achuin, porque quando tomaram
posse das cadeiras que occupam su bmetterum-se ü. lei que rC'gulava a materia. Are·
clamação, dt•pois de investidos dos >eus lo·
gares, pensa o omdor que nüo deve ser atten·
tlida. Est:L e qutl é !t verdade.
E como a lei impor! ará augmento de despoz:t, vota clesu~ já contra o projecto, por
isso que elle nü:o' ·envolvo um principio de
,justiça, tal como entendeu a Comuüssüo.
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---------------------------------------Aquilino do Ama••al-

O SR. AQUILINO no A~rARAr.- O Governo
entendeu que, a bem d11 uuil:•rmidude das
promoçries, licenças e mesmo direitos do ma·
gistor1o publico, era do tf)dllr a couvt•uiencia e
justi<:a que fossem niveladas us condições dos
membros do rnagisterio ,iU. em relação ao
en,;nro St!Cttndariu. jil. acet•ca do ensino supúl'ior·. ·
Foi esta a opinião do Governo.
o Slt. RAMIRO BAitCELLOS _ Ahi ha in·.
·
t
JUStiça plra 09 ou ros.
O SR. AQUIUNO DO AMARAL- E, Sr. Pr•esideute, mlu deixa de ter razão o Governo
opinando deste modo, por• bso que os pro:
li·~sore,; do Gyrnnasio, no contt•Jtrio tlo que
diz o honradu Scnadot• pelo Rio Grande do
Sul, te~m um cur.•o tnmhem ue rnaterias superior·es como philosophia, historia .. mathematicas etc. Por cou,equencia, mnitas das
matl·r·ia:i lwjo lecciormdas no Gyrnnasw Nacional são tambem prvf\'Ssadas no ensino superror.
O Sn. RA~nno BAnCELLOS - Mas não se
exi"'o Jiploma.

Sr. Presidente, a unica mz:lo que impelliu a
Comrni>s;io tle Josti'Ucção Publica a subrnAttor
á. consi~ernçrão do Senudo o pr·ojecto ora ern
discu"~ao foi um sentimento de ,iust1ça e de
equidade cm attender aos justos fundamentos com que os professores do GymnaRio
Naciunal periiram ao Senado fü;se o seu
tempo cil'~ctivo do serviço contado do mesmo
modo pelo qual se o conta aos outros membroA rlo mugisterio Publico.
Em ép' Clt anter~or· no Codigo do Ensino,
devido a Benjamin Constant, o tempo oll'ectivo do serviço para todos os membro~ do
mngisterio publico era contado unil'urmc e
igualrnento.
Não se e,;tabelecia di~tineçiio entre lentos
e profcs,;ores dos cursos superiores e secundarios ; as condições er;r.m as mesma~
para todos.
Mais tarde, o Codigo <~o Ensino creou uma
restricção a. este principio ger:tl estatuindo
que mesmo pn.m os protessores rios cursos de
ensino SUJrerior o tempo de se1·vir;o fi.lsse con·
tacto do um certo modo, não incluído n:J. !egislaç;i.o anterior.
.
Reconheceu postcrior•menl.e o Congresso 0 SR· AQ UIL!N'O DO ~~!ARAI,- lst~ 1l0 exiglr
11ã~ s_cr !'n.,oa_vel _c·stabele~el' aquella re- ~u c~n:·or!er·,diplo~~ e uma que.-t;r.o apenas
~triCçao a Jeg 1slaçao anteriOr, pois nadlL a em : el~ç.~J a c~ntu';'.~'? de to~npo..
,
JUStJflc:•,va ou auturrz:wa, 0 determinou, por O•_ I;:'';~ .. ~ d_u: cmsos s~pr:1urc~ p~~lem ter
outr<t tn.J, que o tempo do :;er•vi~o p:lr:J. os on_tr,J.~ l_ee''li:'". e vantaMens ~UL .n.:o as d~
lentes tusse cont:vlo de cont'ormid;r.de com 0 Gymn,,.,JO NaciOnal, l!lal ~ol,t.tiV'.':mente a
reg-ulamento de ISiO.
conta!:cm do tempo para_ a .J ubl!ar,:LO ou meEm rela~do aos pr·of~ssores do Gymnasiu lhor1a de venCimentos, nao cc~mprelirmrlo ';tb·
Nacion:d, o decreto uão u1s,e palavra.
solut:•mente que um !ente d:t escola ~uperwr
Os u:·otessor·os do Gyrnnasio N:1ciunal en- proste melhores ~erv1ços dnra.nte lo annos
tcnd~m, porem, que ns J'<J.Ztirs que induziram do que rl~mr.nto. L? a?nus presta um pro!essor
.
.
o legislador a estabelecer restrieções ao ue- do Gymna,Jo N.lcJon.ll.
creto n. 230, de 1S94, n<t pane rulati va ,109 O trabaiJJo, as !!oras do scrv1çn, a necess2lentes dos cursos superior·e.,, s~.o as mesmas dade do "studo sao as rnesm_as, qual a razao
que pr•evulece111 c·m rcla,;ão acs protessores (lOl'tant.o i'am quere1• drstrngmr uns dos
do Gymnasio Nacional.
outros?
Que raziio determina a existoncia destes O SR. RA)l!RO BAnCELLOS-A meu ver o
favores ne'"ndos aos profilssores do Gymn-l tempo, o cstbrço, o capitul olo quo cn.rece um
as io ?
c
in(U vid uo p;r.r·a ser lente de urna ucademia é
s,
R
,
muito maior do que o exigido p;u•;r. se1• proO • I·: A~rmo BAI!CEr.r.os - Os lentes das resso1· do Gymn·1s1o
.
acaderums toem outro preparo.
' •
,
.
0 SR. AQUILINO DO AMARAL-Desde Otempo
O SR. liQurr.J:-;o DO A~LU!Ar.- V. Ex. esta do imperio as comli~ões dos pr·ol'ossores do
engan~·lo, os P''?fessores do Gymnasio tum- Gymnasio Nacional, então Imperial Collegio
bem tem um curoo. · •
D. Pedro 11, emm equiparadas ás dos prolesO SJt. RA~rmo BAl!CEr.ws- Mas de huma- soros dos cursos supe1·iores.
nidades.
Como .ló. disso, isto foi modificado em relação
mesmo aos lentes dos cursos superiores.
O SR. AQUILIN'O no AMAllAL - ... tambem Mais
tJtrdo o Congresso refor·mou esta re·
~iio nomeados em virtmte ue concurso, tum·
stl'icçilo,
e estabeleceu que o tompr1 fosse conbem j)J.ô5ttm por um exame.
tado para os lontes dos cm•sos supr l'Jores com
. O Sit. HAMJI!O Rmcmr,r.o~- Mas para en- mJtioi·es vantagens do que pa m os pr•ofes~o
amar hum11nuJ;r.t!es um pt·otessor nilo careca res do Gymnusio Naciunal, e a difi",n•enç:r. é
de tauto tempo, de tauto capital, de t:tnto qua os lentes dos cursos supcr•iot•es podem
csfor~ro como deve ter um lente de Aca- coutrw para o tampo do mngisterio serviços
demia.
geru.es.
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0 SR. ítA~IIRO BARCffiLL'JS - Isto é p[l.rU
todos.
O SR. AQUII.INO oo A~rARAL-E' a unica
díliill'ençrt.
No caso do8 pr•ofessores do Gym 111sio Na·
onal cileccionarem e prestarem tambom ser··
viços puldieos de outr•a uaturer.a, alheias ao
magisteJ'io. qual a raziio por que hiio de ser
excluirios do direito que se reconhece (l.O>
professore~ dos cr1rsos supm·iore~ ?
0 Slt. RA~!IRO BARCET.LOS diÍ Um ap.1rttl.
0 SR. AQUll.!NO DO AMARAL-Não se tt•:tta
de profe>sore,; primarias.
O nnbre Senador sabe perfeitamente Q•JC
para os professores do ensino primaria a nx·igencia. r'e materias par•a o examo é muito
limita•lu; nilo é a mesma em relaç•ilo aos
lentes e pr•ol'essores do GymJtasio Nacional.
0 SR. RAMI!W BAIWffiLLOS- Compare-os
V. Ex. com as academias, e lia de achm• 11
mesma dilrorença.
O SR. AQUILINo DO AM.~RAL-0 Congres;;o
já havi11 re"ouhecido anteriormente, e om
relação a vitaliciedade, qu'' o tempo fo\Sr•
contado igualmente para os lentes do Gy·
mna>io Nadoual,eomo pura os lentes dos cur·:;os
superim·es ; isto é, reconlteceu que esse
tempo devia ser. contado da dl1ttt da possrl e
de serviço, t:tn to para uns como para outros,
e que, em relação ao tempo de exercício, ns
lentes do Gymna,io são equiparado, aos Jos
cursos srrperiores. Purtanto, qu11t tt razilo
por• que a contagem do mesmo ternpo deve ser
feita, par•. c uns, isoladamentr•, e para outros
conjunct<tmente com serviço publico de outm
naturr.za? N:io Vêjo qual 11 r;tziio . E' uma
verda,leiJ•a iniquirl11do, umu. inju~tiça.
Os pr<~{bssores do Gymnasio Nacional pre·
stam g1·andes serviços, tanto como os lent•JS
dos cursos superiores.
Eis :t r"ziio, Sr. Presidente, porque a Com·
missiio cntenrleu que dovill apresentar• 110
Senado mn projecto, que sigaillu11 va o de·
ferimento da petição dos prol'essores do Gymnasio N11cional, não só porque, em r"laçii·' ao
tempo da vitahciedtule, jó. elles ha viam sido
equipat•ados aos lentes dos cursos superiora;,
como aiJl(la porque, tendo sido concedidos
outros Li cvores, er11 uma injustiça incluir
unicamen~e o de
poderem e!tes contar,
juncttvnente com o seu tempo ce serviço no
magistorio, rlU:tesquer• set'Vir;os de outra n1t·
turoza q uo porven tum houvessem pr•estado.
Si bes funcJionarios teem o direito de
contar o tompl de serviços semelhantes, pelo.
lei 1las apo;ont:tdorio.s, qual a r•aziio de se
negar ttos lentos do Gymnasio Nacional o
mesmo tlit•oito, a mesmtt gnro.ntia 'I
snnorl o V. II

De
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ja foi, em vil· tudo de reclamnçiio sua, eq ui-

paru.dll. aos cursos Stlperiores.
Os seus professores teem ns mesm~s garantias que os lentes desses cursos.
Entretanto, po·ler-se-htt dizer, com justiça,
que, os serviços pJ·estu. los pelos lentes do Gymnasi Nacion'l.l sãoinf'driores a serviços pres·
t tdos pelos profe;sores (1:.\ Esc >la lia. Bellas
Artes.
Nilo absolutamente, po;·que V. Ex:. s1be
perfeitamente, Sr·. PJ·esirlente, que na
~scol11 1las Bell~.s Artes, si ha protessores
que ensina.m materias importantes, como
eicUlpt.ura o pintul'a a oleo, h:t tam!Jom proles<ores que pt•ufesstm mater'i:1 de l!umani·
datles, habilitando rlesta arte os atum nos ao
curso ,uperior.
Como, porém niio !la distincçiio, a consequenciu. é que e~ses proressores são equípai'ados, em tudo, aos lentes das escolas
superiores.
Qual o motivo, pois, por que aquelles que
profPssam disciplinas menos importantes do
que as ensinu.das pelos lentes tio Gymuasio
Nacional hiío de ser• equiparados aos
lentes dos cursr•s superiores, e os do Gymnasio
Nacional hão do set• de;tituidos de>ses di·
rcito?
Não vejo raziio p:tm se ne~rar a uns direito
J'econhecitlo a outro.,, em parid:trle de cir·
cumstancias, e até quando as condiçues de
alguns dos lentes uo Gymnasio Nacional siio
superiores ás de alguns dos lentes da Escola
,[,ls Bellas Artes.
Entretanto, o Cougr•Jsso equiparou-os, não
só em r•elaçii.o ii vi talicietlade, como em re·
tuçilo :i cont•tgem do tempo de serviço, para
entJ•a,·em no gozo rle certos favores.
Por exemplo, qu11ndo tiverem 15 annos de
serviço, tet•ii.o um certo augmento do venci·
mentos.
p.mt torlos e;ses tentes conoedemm-se esses
direito:>, mas p:tm o; do Gymnn.sio N~tcional
nada se concede e contesttt·se seja siquer de
equidade a concessão das mesmas vantagens.
Em todo caso, a metlirla lemlm.tc1:1 pela
Gnmmissão de lnstrucç:io Pu1Jiic11 não só é
d·, jnstiçtt, deantH das ligeirn,s con,;idemções
por mim oxpeudiuns, como j:í. foi r·econl!ecid[l.
polo Governo, que estudou 11 materi11 e apresentou sobre ol!Jt longo relatorio.
Ha mo.~mo ,!,"rande perturbação no serviço
administr•tttivo, deanto dest11 desigualdtlde na
legisl:.tr;iio. Ha uma !og-isl11ç:lo par•a os lentes
do Gymnrsio N11ciunal ; outra par•a os lontos
das escohts superior•es e logislaçilo para os
lentos d11 Escola dtts Bellas-Arte;.
O:·n., esta diJroronçtt perturu11, como 11isse,
o serviço administrativo, por• isso que para
un; ó preciso contar o tempo de um modo e
para outros do outro. Além disso, note-se,
•J.l
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niin 1111 lei algum1 que vede expressamente illustraçiio c trabalho, como em rolação aos
manliaT' contat•aos le.Jtcs do Gymnasio Nnci"· lentes superiores.
na! o tempo rle serviço rla maneiT':J. pch qual
0 SR.lLU!IItO BAUCEf,LOS -Capib\1, niie.
o projecto da Commissiio lembra ao Senado.
0 SR. AQUILINO· D~ AM.\It.\L-E' a me:;ml1
Só mente a Secretaria, rleante do silencio do cousa.
elo Jcgislad or em rela~fio aos lentes do Gymnasio N:tcional. tem posto duvirtas sobt·c o 0 SR, RAMIRO B.utCELLOs-Niio e 1•11.
modo de cont11r o tempo de serviço drs>es
0 SR. AQUl!,JNO DO A~H!Uf,- Nii11 !ta rssa
membros do magistorio publico ; o este.,. 1lifferença i todos pódem ser pêrf.•it:lln•·nte
ton1o J'eclamatlo pera,ttc o Governo, que equiparados.
elles julgaram o competente p!Lra dccidii: d • Como quer o noore Scn[\dor o,tal~e·l<Jo]er
m!Lteria., por isso que suppunhnm que tsto di-tincçiio entre um lente tle di r eit.o, quo
jit estava y,rovi;to cm lois, pelo Go,·erno lecciona 20 annos. e um lente de plrilc~~'ll'hia,
foram romottirios ao Congresso.
que le 'cion:t igualmente dm•ante o mesmo
Eis :1 razfio por que ellos compareceram pe- ')Cmpo?
O argumento do nobro Senador n:io c•l!he.
rante o SJnado e solicitaram a equipam.çiio
do seu tempo de serviço clrectivo no tempo Quanto ao capital desponlid<l, nós s.b.•rnos
do serviço tios lentos das escolas superiores e que um in·livi luo, p:na. l'ot•mar-se ern plli·
losophia,tem que gastar m11b do qn•· aJtl<"lle
da Escola das Bcllas Artes.
que se l'cmna cm direito, conforme :ts eourli·
0 SR. RA~HRO BARCELLOS-Entiio proponha r;õe~ em que so u.clla, o meio cm q uo c~ ti ver
que se melhorem ns condições rluquel10s que e 11 acadrmia qu" escolher.
tccm cmprcgo.rlo mais capitu.l, tempo c tl'aE' evident,. q!le :~.quelle que :::e rh,·liea. ao
bnlho.
Cns•no d:J. plllltJSOphi(L e que precisa. f:\ZC'I' O
O SR. AQUJLINO D3 A)L\RAt-:-liio lta ou- curso no p:dz. despendo mais crtpi r.:. 1. mais
tros. Temos as escola' superiores, o Gymnasio tempo e muito mais trabllho do quc :.q o~elles
qtte f:Lwm o, seus e5tu los em ac;L·Ie:"i:l' c·sNacir~n:ll e a Escol:t das Bellas Artes.
trang-ciras. por meio do exam<l de suJll.,icnO Srt. R,lmRo 13AttCELLOS-Temos as ac:\- nra, hab litarn-se p:tra goz:trem de Lo.los os
demias.
f'avorcs tle quc.goz:J.m os outros.
O SR. AQUILÍNO Do A~IAllAt-Port:t.nto, o
Eis t\ razão p:n· que a Commis-iío r·nt:•rHieu
nobre Senador nfio tem mais :t. quem ostc·ndm· que devia ttpresrnt:11' esto p:·ojr.ct•• NJU.:p:J.·
esse favor. Estiio todo> eqnipamdo:;.
runuo o tempo m:J.teri:J.l uo se:•vir;o elr,r:t.t vo
0 S:t. RAMIRO B.lllCELt.Os-Si V.Ex. ig-ualll rios ll'ntes do Gymnasio Nacional ao tlos
e»es, é justo que :l.tnplie os f;1vores conce- lentes das escolas superiores.
As considt•ru.ções que tenho feito creio que
didos :J. outr·os.
~iio sn!Jldentes para dem onstrMem a proce0 SR. AQUILINO DO A)fAit.\L-Niío lt:t OU· dellci<t do projoct .. , tanto mais q u.t11 r.o r;stl1
tros.
matorh foi matluramente estud.td:t 11elo rni0 Sr•. RA~IIRO BARCELLOS-Ha OS lentes das ttisterio respecttvo, que exhibiu itJ, .. t c:1. opinião á. do. Commi,;siio no seu relat01·io.
no>s:t' acnclemins.
O SJt. AQuii.INO DO A)f,\RAT,-Esscs ji1 ostfio
:\'inguom m:1is petlindo a palavra.• oncernc1uinho:tdos pel:t.lei rle 18:JO.
ra-,c a discuss:io.
0 Sr. RA~IIRO BAUChLT.Oo-Entii:o um inrliSe~uc-se em discussão, q uc se encil;'r•a ~cm
viduo que gasta to:la a sua mociclude e o ca- dcbttto, o art. 2".
pit:~.l que podi:J. reservar par.t começar o sua
Procede-se á. votação.
vid t aos 21 ou 22 annos, e de quem se c•xig-.•
Posto a votos, e rejeitado o 11rt. 1 '.
diploma official, u:n cut•;;o superior, exantes
muito mais dilllceis i essn individuo, di;,:o. ha
do ser equiparado ao prolessor do arithme·
tica, de geographio. ou de J'ro.nccz?
0 Sit. AQUILINO DO AM,\R,\L-AS scionCÍilS IU!OALIAS A ESTUDANTES DO CURSO SUP8lliOR
süo i;;uacs entre si. T1tnt1L autoridade tom o
D.\S F.\CULDADES DI~ DIREITO.
prof.,ssor do mathematiciL, qunnta o pr·uiessor
do direito, de me,licina, tle philosophio. ou rle
Entra cm cliscussiio, com o p11rccm· f:n·m•;1histor·ia.
vcl tia Comtnissiio de Instrucçilo Pul,lrca. a
Slo scionJias que dcm[\udam tempo, prepa- emenda do Sen:1do ti. p:·opusiçii.o flu. Catnar·a
ratorios, habilit:tçi:ies, p:1ra se 11s conltec:er dos Deputados, n. '82, do 189G. quo Clltreetle
C11bulmente. Constituem o>t.udos imp ll't<Lil· aos alumnos do curso superior das l'.•cultissimos, que dem11nd,tm tll.nto. iutclligenuia, dacles do lliroito, mo.tr-iculados antes eh lei
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n. 314, de 30 de outubro do 1893, o gozo das
Tegali:ts da legislação anterior.
Niuguem p 3dindo a pal!ivra, encerra-se a
discu,süo.
Posta a votos, ó rejeitada a eme:1da.
A pl'Oposição vae ser submottida it snncçíio
presidencial.
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Moura, tl.;cnl da Estrada de Ferra de Alcoba9a it Pr.lia da R·tinha, sobre os trabalhos
ato o pr·esente realizad)S na mesma est1•ada
de ferro.
Capital Federal, 30 de novembro de 1896.
-Manoet Victo1'ino· Perei1·a, Vice·Presidente
da Republica.

Escriptorio Fiscnl da Estrn.,JIJ. de Ferro de
L!CE!\:ÇA AO DR. CANDIDO BAltnOSO DO A~I,\- Alcobaça á Pr•aia da Rainha-N. 15- Belóm,
RAI., MEDICO AUXJLI,\R DA DWECl'ORL\ FE· 27 do outubro de 1806.
DE!tAL DI~ SAUDE l'UBLICA.
Sr. inspector ger:tl- Dando cumprimento
no que mo ordenastes por tele~mmma n.
Entra em 3" di~cu silo 11 proposição da 277, passo a d•u·vos ns informações detalha·Camara dos Deputados. n. 1.1, de 1897, ~ue das sobre o movimento da construcc~o d:t Es·
concedo um anno do liccn~a, com ordenaria, trada de Ferro de Alcobaça ti Prai:1 da Rainha
ao Dr·. Candido Ba1•roso do Amaral, medico até a data do hoje. S2gue annexo a este ot.auxilia r· drL Directoria Federal de Sande Pu- tlcio um desenho dB Perfil do Progre~so, em
blicn,.
que vão por etires diversas marcados os traNinll:nem pedindo a palavra, encerra-se n balhos executados, não só no unno passado,
como nos mezes dejulho,agosto, setemb1'a ate
discus;iio.
6
Po, ta. a votos, 6 a proposiçiio approvaila, rle outubro deste nnno. Chamo a vos;a atten·
ção p:tra a di!ferença p:l.l'a mais, que proporem escr·ntinio secreto, por 32 votos contr.< 4, cionalmente
uhi se nota nos trabahos executa·
·e, sonrl.o :vloptada, vac sor submettida it sanc- dos nos ~eis primeiros
dias de outubro, devido
ção presidencial.
isto a terem chegado a Alcobaç:t nos dias 20
o 28 de sotem bro duas turmas de trnbalhaOS:·. Pr~side-nte-Estando cxgo· •lore3 com mais cento e tantos homens. o
to.da a m:ttr.ria da ordem do tlia. vou levantar que n:io su nugrnentou o pessoal como reania sessão, designan•lo para tt do. ses~ão se- mou a ener·gia dos que lá já esb v11m. Com
guinte :
c,to. gente o trabalho d:1 estrada tem 1lupli·
Di,cu>são do parecer n. 90, de 189i, ila cada neste mez e os claros do perfil junto
Commi~siio rle C•Jnstitui~iio, Poderes e Diplo- cstiio quasi que precnchirlo> e no di:. IS deste
maci·t, opinando que seja reconhecido e pro· mer., em que sahi de Alcobi).Qtt, calculai quaclam ·do Senador da Republica pelo Est:tdo tro I•iloll!etl'os de littlla prepa.rad•.t, com os
re;pecti vos movimentos do terra, e, salvando
do P:mi. o Dr. Laura Sodré ;
os
intervallos de algumas obras óe arte que
3• ,,iscussii~ da proposiQ>io da Camara dos
DBpututlos, n. 59, de ISDG, que autoriza o se acham em construcção, PI'ompta pa1•a re·
Gov<Wno a abrir o credito ile 14:125$100, ce\Jer d01·montes e trilhos.
A emprez:< nté agora só acceitou das emsupplemcntur tL verba-Exercícios findos- preitadas
p:~.rticulares pouco mais de 1.000
elo or,_,u.meuto em vigor·, para pagamento aos
e a demora da chegada de trilhos
cmpr egados das obras tio porto do Recife dos dormentes
tem preju 11ic:do, ]lCia morosidade, o pt•oprio
snlar·ios correspondentes nos mczes de novem· ser·viço
da construcçilo; p3iS, com•l vereis do
bro e dezembro de !892.
pel'fll n.nnexo, si o movimmto de terra não
Levanta.se ti. scss:lo ti. I 1/2 hora da tarde . ti grande ó, entretanto, longo o tmmpo>·te e
fatigante o oerviço da conducçiio em carrinhos
tle mão.
Isto não aconteceria si a ompr,zn já
possuisse t1·olic• em trilhos ordwarios ou
Publicaçüo feit:L em virtude de deliberaçfio mesmo um Decawvillc.
Outros motivos teem contribuído para a
do Sunado, em se:sao ao es de agosto
moi•osidMle do sorviço:
de •897.
I", as febt•es da regii:io e falta de um me·
Cópiit-Sr. Presidente do Senado Federal- tlico por p:tt•te eh companhia.;
Em s:ctis!il.çilo no potlido constante da vossa
2·•, !itlt:L de pessoal de tmbalhatlorcs quo
M0us:c;.:c•m n. 90, do 20 do outubro ultimo, só ultimamente tem augmentttdo;
tcnl1o 11 honrtL do apr·csentar·vos cópia üo I'O·
3", doonç.1 o t•otirada de uma parb do
latorio do engenheiro Jgnucio Baptista de pessoal toclmico, q uo está se recompondo;
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4", demora da superintenrlencii1 clest11 ca- concerto de machados e terçados tlamnillcudos
pita! em attcndcr aos pedidos tio engenheiro- no sm•viço.
chcfe,remcttendo cal,cimento, ferra"ens, etc..
o es.mptm•io da constl'Ucçii.o funccion:t em
necessarios para as obras d" 11rt·J, devido ist.o Alcobaça, em um pre.Iio novo, a~sJbJ•:vl:tdo,
á falta do prumptu.s e amiudada~ communi· com di visões de madeira e coberto de telho.s.
cações ent1·e esta capital e Alcobaça:
As outras co.<;as dos engenheiro~ c traba5", mó. qualidade rle pedra d:t rcgiilo para lh:v!oJ•es, que alguns j:'t l:'L tcem familia;, são
as obras do argu.mas:;a, o qne obl'i··,ou o cn- pequenos ranchos de p:1lha.
genheil'o-chel'e a montar uma ola~·ia prüvi · A empt•czn. tem uma ambulan~ia de medisoria, tewlo jó. recebido os machinismos para cam •ntos o fornocc remedias aos trabalhadofazei-a definitiva e na qual já e•tiLu so11do rcs, os quaes sii.o indicados pot• cul'ioso, que
fabrica las telhas e tijolos pam as obl':L~ de é o mesmo a quem está entregue o n.lmoxaartc.
rilittlo e armawns de mercado1•ias da em preza.
O servi~o da locnçii.o e det-rnb:uhL já est:'L
Eis ,, que de vertlade me cumpre inforfeito ute a est:tca 350, scn·lo que ,, tlcstoca- 1m:Ll'-vos presentemente.
menta _•!IHLSi qu•, \'aO ncorppanllando a conS:tULic 0 rraternirlado.-lgnacio Baptista de
struc~ao, sobretudo no> cortes. Este scrnço, lvloum, fiscal.- Confere.-A.bot da .Ua:tos,
ass1m como a ttrad11 de do:mentes, estn. en· ajudante secretario interino.
treg-ue a emvrc1tadas pnrttculares com pes· ·
soai seu.
A principio o ser•viço estava di l'idirlo em
dua._s ~ecçües, sendo a segunda tio Jgurapé·
Car1pe cm deanto, o nesta sec•.'iL" j:t fo1·am
locudos 2.:300 metros e explomdos r.~gulat·
mentc o rlobl'O rleslo. rlistuncil!. Estn, s~rçito,
Pre;idew:ia do s,.. llil.woel Victo·rill,
quo o:;tava sendo dirigida pelo Sr.en"tml!eiro
Herculano Bittencourt, foi nb:utrlon~•dn. por
ter ~quellc ~e vir tomar conta d: 1 pt•i,nei 1·,,
Ao meio clia,a!Jre-sa o. se>sii.·J, estmdo presecçilo, em v1sta do Dr. Carlos Huu"Tiu ter- sentas os Srs. Senadores Manoel do Queiroz,
se retirado da cstra1lo. por verclatlei:·~ mo:wo .J. Catunrla, .José Bernar.lo, Jo:vruim Surde molesti:t.
mont•J, ltaulino Horn, Fr~tncisco Mu.cl!aclo,
O actual posslla! technico compuG-sc de um Manoel B•rata, Justo Cllermont, Benetlicto
engen h~ iro clwl:J, um primeiro en~·enllciro, Leite, Nogueira Parana!.(uó., Pires ~·el't'eira,
dous DJ utla.ntes e trc;,; ttuxili!1t'es t :clmicos. CJ•uz, Joilo Cordeit•o, Pedro Velho, Almino
A emproz!1 niLo possuo em Alcobllç:t nem car- All'onso, Alvaro Machado, Abrlon Milanez,
roças, nem animaes de m01!t:tria. o tmns- Alm.,id'L Bn.rreto, <tonçalves Ferreira. R<1sa e
por!e de ma<leirn.s par11 as pontes e feito Silva, .Jollquim Pel'llambuco, B. de Monrutl!meJltarmontc por juntas de IJois.
dnnça Subl'inho, Rogo Mello, Coelho o CamA ponte so:,ro o Ig:1rpé dos SantoR na os- pos, Ros11 Junior, Severino Vieira. Virgilio
tnca 35 c que rept•esent.a uma d11s obt•as do D:tmJLzio, Hem•ique Coutinho. Porciuncula,
arte mais importantes e mais vnlios: 10 d:t os· Q. Bocayuva, Tl10maz Delfina, Feliciano
tmrla e qne nos estudos npprovttdos rlgura P.mna, Gonçalves Chaves, l<'ernan•lo Lobo,
como snpcrstt•uct,uro. metallica, ainda nii.o Rod1•igucs Alves, Paul11 Souza, Mames Bu.rfoi corncçatl::t. O engenheiro chefe req uc1•eu a ros. C1tia lo, Leopoldo 1le RulhõBs, .Jo:J.q uim ele
mim que consm1tissc na supel'structnra de Souz11, A. Azeredo, Aquilino do A1mral, AI·
madeira.. pl'ovisoJ•iame:tte, paro. :.1uxi !j,1r as bcrto Gonç11l vos, Vieenta Mucll'cdo, Esteves
obras, deJX:tntlo nos vaos osp::tços c modo de Junior. Gmtavo Richat•d, Pi11hoi1'0 Maclm(\o,
substitllir a matleit•a pelo fBrt•o,log-o que che- Julio Frot11. o Rrtmiro B'l.rcellos (40).
~ar~~ as cncommelltlas (tn Amor1ca sem yreDeiXl1Jll cl-J compa.recer, eom C:J.!l:>:J. pn.rtiJUdJC.Ll' qual<juer t,ri!:,Ctlgo. Para e3te alvttd'O, cip,l(la,o; ::lt•;.G.):Ull tll C L>lt• '· L·mn l•·o ~tio
peço_ u. vossa de01sao, foLzen•lo unir a esto' ciel, Eugenio Amorim, E. w,,n,lenkoli~ c
cfficto, como annexos, as pJant11~ rla.~ pontos Generoso Pünr.o; e, som ella, o Sr. Leite c
que se aclw.m neste caso. A empr~z:L possue Oiticica, Ruy B:trbosa, Domingos Vicente e
cm Alcob::tç_a uma lancha a vupot• o dom Lopes Trovii.o (01.
gro.ndos save1ros para o trunsp .>rte tlc pessoal 0 neccssid:tdes do set•vi\, 0 m ilnha,
1\' li·i:1, post:t tllll •liscu;si:'l e S'Jm debrlte
tendo já aborto no fim do cario. soc~.ito ostra- approvadct 11 a :t•l t.h S'3Hiio o.lt.e!'~Ol'.
das do roil:1gem que vão do rio aLei a linlta.
o s~·. ~" s~"l'etnl·io deJli1r.t qua
Existe mais um·t sort·aria a vapor p:trn. o nii.•) ln oxp>Llie 11 te.
preparo de tabo:ttlo e vigns pam as cas11s de
estações o cscl'iptorio c uma pcqtlon:t fo1•ra·
O St•. :.e" s~c:t•e:t:u·io tloJltm rpn
ia paro. fu.IJricaçüo do parafusos c chapas, nilo lnt p:1rcc ll\l3.

,f.

1

:I

•I

·' ., :..:i,::
I•,

I

"

li.I

·"; :';

I

I

:·1.":
. 'I

I.

!'i

,j

,.,
'·

' I

' '
.' 1

,f:.

I

SESSÃO EM

24

DE AGOSTO DE

1897

357

E' lida, posta em discussão e sem debate
ORDEM DO DIA
npprovar1a a redacção final ela p1•oposição da
Camara tlos Deputados n. 46, de 1896, que
ELEIÇÃO DO PAR.l
reconhece como de caracter oillcial os exames
verificados no Lyceu de Agronomia e Veteri·
Entra em discussão o pn.recer n. 99, de
naria. de Pelotns, I· a Academia de Commercio I 897, da Commissão de Constituição, Poderes
de Juiz de Fóra e em outros estabelecimentos e Diplomacia, opinando pnra que seja reco·
em diversos E>'tados.
n heuido o proclamado Senador da Republica,
pelo Estado do Pará, o Dr. Lauro Sodré.
O Sr. Vicente Machado- Sr.
Ninguem pedindo a palavra, encerra.·se a
Presidente, oberada, de certo, por multiplos discussão.
·
affazeres. a Commissão de Finanças ainda
Postas a votos, são successivamente appronão poude interpor parecer sobre a proposi- vadas
as seguintes conclusões elo parecet•,
ção •ln Camara •1os Deputados, que concede
1", que sejam approvadas as eleições realilicença ao telegrapbista chefe Albuquerque
Mollo, peço por isso a V. Ex. que consulte ao zarbs nos diversos municípios do Estado do
Senado si consente que essa proposição seja Pará, no dia 23 de-junho, para pt•eenchimento
colloc:ula na ordem do dia, independente de ela vnga aberta no Senado Federal pela renuncia do Sr. Antonio NicoHw Monteiro
parecer.
Baena;
2", qe seja reconhecido e proclama•1o SeO Sr. Severino Vi('il•a (pela nador da RepulJlica, pelo Estado do Pat•á, o
m·dem) - Sr. Presidente, sendo distribuído á Dr. Lauro Sodré.
Commissão •le Finanças o projecto de que
trata o honrado Senador· pelo Parn.ná, e, precl) §••. Presidente- Está reconhecisando a Commissão de esclarecimentos, pe- cif1o
Senador da Republica, pelo Estado do
diu ao Senado o adiamento da materia até Pará, o Dr. Lauro Sodré, a quem se vae faser ouvirlo o Governo. O Senado entendeu re- zer a necessa.ria communicação.
jeitar o requerimento apresentado pela Commissão; era competencia sua. e a. Commissão CllED!TO PARA PAGAMENTO AOS E~IPREGADOS
não tinha mnis elo que ouedecer no seu penDAS OBRAS DO PORTO DO RECIFE
samento. Entretanto,essa competencia, que o
Entra em 3' discussão a proposiçíio da Ca·
Senado tinha de pedir informações com
adiamento do projecto, não podia dirimir mara dos Deputados n. 59, do 1896, que aunem prejudicar a competencia que assi$te á riza o Governo a abrir o credito suppiementar
Commis>üo de requerer, em vista do RPgi· de 14:1:?58100, ~>upplcmentar á verbn.-Exermento, sem prejuízo do prazo clcntro do qual cicios findos do orçamento em vigot•, para
ella deve interpor parecer, esclarecimentos pugamen to tws ~mpt~egados das obras do porto
que ella póde ~olicitar das autoridades admi- do Recife, elos snlnrws correspondentes aos
mezes ele novemuro e dezembro de 1892.
nistrativas e judiciarias.
Ninguem pedindo a palavra., oncerra:se a
No uso. portanto, desta attribuição, ella
requis1tou as informações e os esclarecimen- discussão.
tos que julgu.va necossarios parn interpor o Posta a \'O tos, é a proposição upprovada e,
seu parel'er. Esta requisiç·ão não proude ;cr· sendo 11doptnda, vae ser subrnettida á ~ancção
ainda satisf1•ita.; entretanto, é lilcto que o presi•lencial.
prazo de 15 dias, dentro do qm1l a Commissão devo dar parecor, está a expirar.
O ~".r. Pres;iidentte- Estn.llflo esgo·
.Ainda hnntem procurei trazer os p11peis ao tudn a mator·ia ela. orrlem do dia., vou levanSenado, pam que deliberasse como enten- tar a sessão, designando pum a da sc•ssão sedesse; mas vi que o Regimento prohibe que guinte:
uma Commif~iío se manifesto no estudo de
2" discussiío da proposiçiio •la. Cnmnra dos
qualquc·r matc·rin por outro mo•1o q11e não Deputudns n. I I, de !897, autorizando o Go•
seja po1• um parecereiaro e positivo,opinando veJ•no a conceder um anuo de licença, com
pela upprovaçüo ou pela rejoir,,ão dn. mate- ordenado, ao toleg-ra.phistn chefe !la Hopartiria.
çiio Geral dos Telegl'll.phos Alt:l'cdo tlo Lima
Nestas condi<;üos, o.cceito o !'equerimento do Albuq uerf'[ ne }fe!lo.
honmdo Senntlor como um sm•viço prostaflo
LoYanta-so n. ~ossüo ao meio-dia o 40 mití. Com missão o voto pot• elle.
nutos
Posto a vo1.os, ó approvado o requerimento
do St•. Vicente Macltatlo.
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I 807

S1._ Manocl Victm·ino

O Sr. Presidente-Nomeio para a.
Commissão que deve recebei-o os Srs. Pi·
nheiro Machado, Gomes de Castro e Manoel
Barato.
·
Introduzido no recinto, com as fo~rmalida
des do estylo, toma assento e contruhe o compromisso constitucional o Sr. Lauro Sodré.

Ao mcio·ilia, abre-se a se~sii.o, cstanrlo presentes o~ Srs. SenadorEs lllanocl de Queiroz,
Joakim C;~tun1ia, .José B.rnaruo, Joaquim Sar·
menta, Ro.ulino Horn, Francisco l\lacha•io,
Manoel Barata, Gomes de Castro, Nogueira
Parana~:uli, Pii'•'S Ferreira, Cr~z. Joiio CorORDEM DO DIA
deiro, Perlro Velho, Almino Afi'ouso, Ab•lon
Milancz, Gonçalves Ferreira, Joaquim Pernambuco, T:l. de Mendonça Sobrinho, !lego LICE:\'ÇA AO TELEGlUP!liSTA CUEFE DA REPARMel lo, LP ito e Oiticica, Rosa..Junior, Severino • TIÇÃO GERAI, DOS TELEnRAP!IOS ALFltEDO DE
Vieim. Virgílio Damazio, Henrique Couti- LD!A ALBUQUERQUE MELLO
. nlw. PoJ•ciuncula, Quintino Bocayuvu., Tho·
maz Delfina, Feliciano Ponna, Gonçalves Cha· Entra cm 2" disctmiio a propcsiçíio <la Gaves, Fm·nando Lobo, Rodrigues All'es, Paula
Souza, Mames Barros, Caiado, Leopoldo de mara elos Deputados u. I I, de 1897. autoriBulhõcs, Joaquim r1e Souza, A. Azererlo, %nnuo o Governo a conceder um n nno r! c Ji.
Aqui li no rio Amaral, Alberto Gonç:tl ves, Vi- cença com ordenado no te!0grnpbista. cheffr
cente l\Iachado, Esteves Junior, Gu,tavo Ri· da Hepartiçii" Geral dos Teiegrnphos Alfredo
charu, Pinheiro Machado e Julio Frota (44). do Lima Albuquerque Mcllo. .
Ninguem pedintlo a plllaVl':J., encerra-se a
Deixam de comparecer, com causa parti- diSCUiSJ:O.
cip:vl:~, os Srs. Justo Chermont. Benedicto
Leite, Alvaro ~Tachado, Almõirla R:ureto,
Posta a votos é a proposição approvada,
Rosa e Silva, Coelho e Campos. Loan<lro Ma· em esci'utinio Recreto, por 32 votos cont.ra
ciel, Engonio Amorim, I<;, \Vandenkolk, seis,_ e, scnr'o adoptlda, passa .para a 3" disGencmso Ponce o Ramiro Bo.rcellos ; e, sem cussao.
e !la, os Srs. Rny Rarbosn., Domingos Vicente,
e Lopes Trovão (14).
<O> Sr. 'Vicente 1\lat:~h:ulo (pela
E' lida, postn. cm 1liscussilo e FCrn debate OJ·rlem), requer rlispensa r!e interstício para a.
approvada a neta da sessão anterior.
3·' r'iscussão da proposiçiio, ofim de ser ll
mesma incluidu. JJU ordem do dia da sessão
O Sr. I" §ecr{>tai·io dó. conto. do s~guinte.
seguinte
Consultado, o Senado concedo :a. dispensa.
EXPEDIE~TE
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O Sr. Presidente- Estan1lo esgotlldu a materia r1a ordP.m do dia, vou levan·
tal' a sessüo, designando para a da se,são se·
guinte:
3" discusslí.o da proposiçilo da Camnro. dos
Dcputndos n. 11, de !897, autorir.nndo o Go·
ver no a conceder um o nno de 1icPnça com
ordenutlo no telcgrap!Iista chefe •'u. Reparti·
<;ii.o Geral dos Telegr~phos Alfredo de Lima.
Albu~uerque Mello;
3" discus~ilo ria proposiçfi.o tia Cumn.rn <los
Deputados, n. i2, de 1897, que nutorizit o·
Governo a conceder no cirlndilo Luiz Ro·'olpho
Ca v:tlcn.n ri do Albuquerq 11e, director rln.' Hendns Pnblic::s do 1'1iesouro Fct:oral,umannod)
O S1•. -~" Secretario Llecll\1'11 que liccr.ça com ordonado .
nü.o !la pu recorcs.
Levant.u-so a"scssüo á meia hora dc•poifl dfr
O Sa·. l'õ!Y:~noe! ln:u·:•ta- Aclla-so meio-tlia.
·
na'·'nnte-snlu., Sr. PrcsidOI,to, o S1•. Lauro
Sorlré, rcconhrcir'o Senador pelo Estll<lo do
Pttl'ú. Peço it V. Ex. que o faço. enti'U!' no l'e·
cinto nflm de prestar o t!evitlo compromisso e
tomar assento.

Officio do Ministerio da Ju,;iiça e Negocias
Interiores, rio hontcm, rcmcllcutlo a Mama·
gcm com que o Sr. Prcsirleute <'a l{cpuLlica
sujdtn. à n.pprovaçüo du Senado Federal a nomct~ç,fLo que Jbz do bachn.ml Arlr·lpho Augu,to
Olyntho pll'a. J ca1•gn do .Juiz do Supremo Tri·
bunal Fc<:cral.-A' Commbsiio <lo .Justiça c
Legisluçii.o.
Requerimento em que o conferente da Al·
fan,io:;a da B:tlda Candi<lo Gnnr'es Chngas
pede lO mezes de licenç,ll, com ordona<lo porl\
restabclocm··se da enfonnidn;le de que foi accommoitiúo .-A' Com1u issiio do Pi nançns.

SI~SSÃO EM
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H:SSÃO

I!M 26 DE

.AGOSTO

2G DE AOOSTO DE ]8f.J7

DE 1897

Pl·csidtmcia à o Sr. ltlanoel Victorino

Ao rneio·rli:J. :~.bre·~e o. sessão, estanrlo prefen tes os Srs. Senadores Manrel rle Queiroz,
Joult i m r'atunda, José Bernardo, .!na qui m Sarmc·uto, Ruulino Horn, Francb·co Machado,
Jusw Clwrmont, Gomes de Castro; PinsFerreirn., Cruz. João Cordeiro. Pedro VP!ho. AI·
m~iti>L 11ar·reto, ,Joaquim Pemam buco, Re;;o
Mello. L<''te e Oiticica, Rofa Junior, SevPrino
Vieira., Virg-ilio Damazio, HPnri~ue Continhp,
Fern:1nrlo Loho, Caiwlo. Leor,oldo de Bulhõfs,
Joaqllill• de Souza, Antonio A~ercdo, Alberto
GonçalvP~. Vicente Ma<·hn.•'o. E,teves Junior,
Pin hoiro 1-lacba.do e Julio Frota (30).
Deixam de comparecer com cama participada, os Srs. Bcnedicto Leite, Nugumra Parannguá. Almino t\Jfonso, Alvaro Mac!.ado,
Abtl11n MJlan<'z, Gonçalves Ferreira. Ro'a e
Sih·a. H. de Mendonça. Soln·inho, Co~lho e
CamP''~. L"andro Mnciel, .Eugenio Amr,rim.
Porciun,·ula, E. Wandenkollt, Feliciano
Pmma. Gon~alves Chave~. Rot!riguP~ Alves,
Paula Souza, Moraes Barres, Genr•roso Ponce.
Aqllllino do Amaral, (iustavo Ricl1nrd e
Ramiro Rarcellos; P, sem elln, o, SrB.l\-lancel
Banottt. L ,UJ•o So•lré, Ruy Rnrbosa, Dc•mingo,; Vicent<·, Q. Bocay:rva, Thomaz Dtltiuo e
Lop(•S Trovão (20),
E' I ida, pus ta <'m discu>são e sem debate
app· ovada. a acta da ses:ão anterior.
C §r. 1 o §ecretario dá conta do

segumto
EXPEDIENTE
Officio rlo Ministerio da Industria, Vindi.o e
Obras Publicas, de !Jantem. transmittindo a
Mensagem cum que o Sr. Presid<·nte d:1 ltepublica pi·c,ta ns infoi·rnações quo lllo J(,ram
solieiladns pelo Senado. relativamente n
petição em que os bilheteiros d:1. esrução
inicntl rla Estrada de Ferro Central rio Bruz1l
pedt'm nugrnr:>nto dt s resprctivc's vencinJen·
tos nnnuur s.-A quom fez a rcqui~ição, de·
volv•·utlo depuis li. 8ecrettuia rlo Senado.
O

~~·. ~o

§cct•ell.:trio, lê

imprimir para entrtlr na
balhos o sq~uinte

Ol't~em

e vnc a

dos tra-

l'ARECER

N. 100- 1807

Cyt•iaco Antonio r1os Santos o Silvtt, actunlrncnto 1" cscripturario rla Alfandega do São

350

Pau'o dirige-se por petição no Senado allL·
~ando, que, tendo sido demitti(lo, pot• acto
de janeiro de 1877, de 2" escripturat•io da
The~onrarin. de Fazend11 do Pernambuco, desligado em 10 de fevereiro de do mesmo nnno,
foi nomearlo por decreto do 5 do janeiro
de 1883, 2• escripturario da Alfandega do
Para, 10gar em que foi emposmdo a 24 de
te\·ereiro do mesmo nnno, SEndo ainrla umr~
vez rlemittido de>te logar por acto de 27 r'e
outubro de 1884 e nesoa mesn:a data desligado.
Em 5 r!e outubro de 1889, foi o supplicnnte
nom~arlo. pelo GoYerno rla então provincm ,•o Pará, inspector co Thesr,uro Provincial, Jogar em ~ue conserYou-se até
ser, a seu pedido, exonernllo cm 22 de fevereiro de 180-1; ;endo nesse anno, segun•lo
ainda se colligo do seu allegado, numeado
para o Jogar qne ora exerce.
Sob o fundamento de serem injustas as
dPmissões que soJfreu, o suppl icante requer
que se lhe mande computar pam o te111po de
HHl aposentadoria o prazo decorrido entre o
deslig-"mPnto consequente de ma uemissão de
'2" e'cripturario ua Thesournria de Pernambuco e a sua posse de 2" dito da Alfandega do
Para. bem como o que decorre da. data da demi.~:iu dosle cargo até a em qu~ f01 nomeado
para. inspector do Thesouro do Pnrit, abrindo
mão, ao que ainda por inuncção se tira do
seu arrazoado, do tempo em que serviu este
cargo na administração ootudual, bem corno
por expresm declaração sua da restituição
dos vt>ncimentos correspondentes no tempo
em quo. em consrquencir~ das demissõr,s, deixou de exercer emprego federal (apesar de
não ôe achar prescripto o seu dir< ito, uttento
:\,; reclamaçõEs insistentes o consecutivas que
dirigiu no Governo em dil'ers:,s rlatns).
A Commiss~o do Finanças do Sena,lo, ouvida s.,bre a pretenção do pE:ticionario, cntcnrle que só na hypothese de roconhecel' o
porlor arlmini>tr,.tivo a injustiça (la demissão
e repaml-a, de sua iniciativa, com a re;ntegrnt;ão do funccionurio, destituído, no mesmo
lngar que exercia o pedir.cre<lito para paga~
menta de vencimentos que deixou injustamente de perceber durante o tempo em que
c.- teve fóra do emprego ou funcçiln, cabo no
Legislativo conhecer de casos desta niltureza
na votação do cre<Hto imçetrauo. E attendendo a que o pet.icionai·io niio fui reintogrudo, m:ts simplosml'nto nomeado do novo
po ra. lPgares di versl;s, sondo certo que do procerlimnnto ria autoridade que o nomeou por
equidade, quando nüo fosse por favor, não so
tlt1prehende, >iqncr. a inten~'ão do recl'nhecor
os dir•Pitos que reclama o pot.icionario; o at·
l.entlen·'o ainda que, ~i o peticionaria está convencido de tel' soJfl'itlo losfio om seu <lireito é
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87'' SFS~ÃO EM 27 DE AOOSTO DE !897
o Poder Judiriario c<
pura tlrrrftnr;
pelos turnos Jegnes n stm reparnçiio.
Presidencia do S1·, Monoel Viclo1·zno
ÜJ<ina que Frja indeferida a petição em
principio mencionada.
Sala das cornmi,,ões, 213 de agosto de JMli.
,\o lll<·io-tli<t abre seu sessão, estando pre-A. o. Oornes de Casn·o.-Sercrino Vieira., srntPs O> Srs. ~'ennt!ores Mnnocl dr· Quoiroz,
reJntor.-PGrciunct<la.-F. Penna.-Leite e J. Cutunda.Jr•Fé Bernardo,Joaquim Sarmento,
Oiticica.-LeoJlO,'dO de Buil<8cs.
Huulinu Htoru, Franci>co Mncllndo, Mnnoel
Bam ta, Ln mo Sodré, Justo Chel'lnont, Benedic!o Ui te, Nogueira Parnnngu:i, Cruz, João
ORiiEM DO mA
cordeiro. Almino A.tronso, AIH.lon Milanez,
,\lmeitht Bn.t·reto, Gonçalves Ferreira, Rosa
LICENÇA A ALJ.'REI O DE l.J:\IA ALB\:QllEP.QUg c Silva, Joaquim Pernnml•uco, B. de Men~mLLO, TELEGRAPHISTA-Cl!EFE DA REPU\· donça Sokinho. Ropo Mello, Leite e OitiTIÇÃO GERAL I•OS TFLEGRAPIIOS
cicn, Ru,-a Jun ior, Severino Vieir11, Virgílio
nnn,azio, Henrique Coutinho, Porniuncula,
Enna r,m :l" 1liseu,~üo a pr(lpo,i{üo dn. Tllomaz Delfina, Fcliei:<no Penna. Gonçalves
Camm·u dcs D(•Jmmdos. n. 11, de !897, auto- t;haves, Fernando Lobo, Rodrigues Alves,
rizando o Govf'J no u cuncedn um anno de Paula Scouza. Mora e~ BU!'l'r s. l.copolr1o de
licen~a com or~enado ao 1elegraphistn-chele Bulhões, Generoso Ponce, Aquilino do Amada RerJartiçiio Gel'nl r1ús Tfl~grnplios Al- ral, Alllel·to Gonç:•lves, Vicente Macl1ado,
frfdo de Lin,a AJl.ucp!Prque Mdlo.
Esteves Junior, Gustavo Richard, Pinheiro
Ningucm pedindo a J:U]f,VJD, enCf-I'l':J·SC a l\lacl\ado, Julio Frota e Rnm:roBarcellos (44).
diFcw,-iiP, ftr,nndo o 1 ot:~dir• adiar1a por lhlta
nei:xnm de comparecer, com causa partíci~
de guonnn.
pada, o~ Srs .Gomes de Castr·o, Pires Fel'l'eii'a,
Ah·ar·o Machado, Coelho e Campos, Leandro
LICEN<;'A A LVI~ RODC•LPJJ(I CAVALCANTI DE AL- ~Jnc'<d, Eugenio Amorim, E. Wandenkollt,
Bt:Ql'ERQUE, DlilECTOR DAS REI"DA> PUJJUCAS e ,Jp:.quim "" Souza; e, sem ella. os Sr~.
DO HIE1•0UHO FFD~RAL
Ped1·o Velllo,/{uy Barbosa, Dt•mingos Vicente,
Q. Bocayum, Lopes '1 rovão, Caindo e A.
Entra t ru 3" discu»iio u pro~o;.içíio da Ca· Azertuo, (15).
mara c:o~ Drpu1adr.·~, n. 1~. de li-! 7, que nu·
E' lida, posta c·m discus,iio e sem del·ate
tori7a o Gc.vérno a conceder ao cidarlüo Lniz npprtml(la a, actn da seF,iio ontet•ioJ•,
Rodnlpho Cava!cauti dr· Albuqllel'que. director d:,s Rendas PuL!icas do Thf>ouro J•'ro Sr. ~" Sec1·e~ :a rio d~ ccnta do
denil, um onno dr li< en~:· com OHit·n:Ido.
seguinte
Ningucm redinrlo n p:ol:l1'I'n, cncr·rra se a
discussiío, ficnndo adinrla a vütnçii<• por Ji11ta.
E"X PEDIENTE
de quor?mt,

O Sr. Pre!'<idenae-Estandor~go
tada a maü:ria da orr1c·m do ti ia. VüU levada r
a se s~üo, de~ignnndo p:~ru a dn ~L·~:-Jciu ~e
guinte:
Votnt)o <·m 8'' dhcus>üo tia propo,i<:íio da
Comarn dcs Vr·putndnP, 11. 11, rlr IS07,Huto·
riz:llldO o Governo a rotwet1t·l' \I!Jl anno de
Jicencu, C<•m ordenndo, no telcrn·aJ•hi~ta
chr!e da Hc,part:t;ão Geral rk·s Td<'IF'apho>
Allre•'o do Lima Alhuqurrqm· M<·llo;
l'otaçiio rm 3" discu»iio da pr•r,pn~içiin da
Camnra doli Dt~putudos, n. 12, r1e 1807, quo
autorizn o Go\'erno n c<•ncctler ao cir1wl:io
Luiz Huilf\lpllO Citvalcnnti do Ali.>UQlWl'que,
dil'fCIO!' das Heudas Publicns do ThOS(<Urn
Fcdernl, nm nnno •'e Ji,,cn,·a 'om ordorti•ilo.
Lo,·:~nt~-se

mcio-dit1.
!'
'

'
'
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a scssiio á m0in l•eora dqK•is de

Oillcio do Ministerio rla .Tu>tiça e Negocias
lntcri(l!es, de ltontom. 1.J':.nsmit.tinrlo a Men,r,g~m com qu<' o Sr. l'rc~i<'cnto dtí Republica
cmitt,. sua opini:io acc·rcn do prnjtcto de lei
que transfere para a administt·nção da :<anta
Cam !la Misericordia do Rio de .J:dwiro, o
Hospício i\'ncionnl e Colou ius de Alif'nntlos o
S<·bro o qual resolveu o Sennrlo 'iu" l'o,se ouvido o Go,e!'llo.-A quem fez a requeziçüo,
devolvendo tlcpoi~ ti Sccrcl.at'i:L do Senado.

o

~r,

a

~~" §cert.'GI:u•io 1ê c Ytte
01 tlem tios trubalhos,

'imprimir.parn. onf.t ar na
o sc"uiute
n

PAREC!i:Jt
N. 101- IS07
A Commis,'iio de Finnnçn~ ó do paJ•tccr rjue
sl'jnapproYtHia pelo 8on:ttlo n proptsir,iio d11
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Camarn doR Deputados, n. 7, de 1807, autori· tando-Ee assim, dia a dia, momento a mozando o Poder Executivo a pagar no Dr·. Ti- mento, a corr~nte de desprestigio, que ha de
burcio Valerinno Pecrgueiro do Amam!, pre- acabar por envolvei-o completnmente.
parador rle medicina legal da Faculdade de
Deve o Senado lembrar-se rle qne em uma
Me<licina co Rio de Janeiro, os vencimento> das occnsiões em que usei da palavra, para
que nri:xou <!c pr rf'ebrr desde ~8 r'c outuJ,ro fundurr•entar um requerimento, nffirmei que
de 1802 ntó 26 rle maio de 1893, elo Jogar de se tornava notavel o desembaraço com que o
prepnmdor dn cadeira de chi mica inar"nnica Poder Executivo encarava as attribuições do
mfdicn da mfsma Faculdade, abrindo "'o ne- Porler Lrgi~;Jativo e o exercício destas.
cessario credito.
Não quero, siniio de passagem, relerir-me
O pctidonario jmtitlcou, perante a Com· no facto relativo á mobilizaçfio da guarda
mis~üo de Orçnmr·nto da outra Camarn, com naciona I, nfio só na Capital Federal, como na
t.locumenlos, juntos no requerimento apre- Capital do Estado da Ballia., tendo o Governo
sentado, ns allrgnr;õrs feitas, affirmando o ~ntenr1ido dever• utilizar os serviç·os dessa
pal'O•}er dessa Commi>süo o que segue :- milícia, pn>sando nssim por cima do Conque e,tr·vo vng-a a carlrira de preparador rle gresso Nacional, unico poder competente para
chimicu inorganica medica da Faculdade de autorizar a utilização e mobilização dessa
Medicina do Rio rle Janeiro por havor optado força.
por outm o r·espectivo t'unccionario Dr. Jose O facto merecc•u largo debato e nós testeBorges Ribeir·o da Costa, em virtude ria nppli· mnnhúmos a rstranha hm·meneutica do Go·
cnçiio drt di~posiçüo do art. 73 da Constituidío vcrno, aqui exposta pelos seus ilelensore~.
Federal, que veda as accumulaçõrs remuneNilo c r:1; porém, esse unico facto que serradas:. que. por concm•so, lbinomrado pnr·a vi rio. para formar juiw >0f.!llro sobre a
o reft·l'!do !ngar o pdicion~rio ; que o a.rt. GO situação.
do Rf'gU lnmmto da F:Jculdade de Merlicina Logo 11epois dos factos occnr·ridns no sertão
desta ·CupitNl garante a vitaliciedade ans da Bahia, e em presença das medidas reclapreparnrlores; que foi posto em ili~ponihi· marlns pelo Govrrr.o, ob>ervámos que este
Jirlnde o petir,ionar·io porque, como cor·olario tomára a deliber nr;iio ele mandar abrir um
da interpretaç~o dnda aquella rlisposiçiio crer! ito ele 2.000:000$, para ncuõir as despeconstiturional pela lei n. 4-1 B. de 2 de zns ri~. rxpe•'i~üo ao Estar' o da Bahia.
,iun ho rlo I892, art. 2', lo i a 28 de outubro
A te aqui ''"tava assentado e fómde duvida
de 1892, rcintegrndo o primitivo l'uncciaJ>a· que era attribuir;üo exclusiva do Podel' Legis·
rio na l'efl'rida cadeira de prepamdor do chi- Jntivo, durante as sessões, a abertura de
mica inorganica medica; que foi nomeado o creditos.
peticionnrio preparador de medicina legal da O Poder Executivo, porem, não o entendeu
mesma Faculdade, Jogar que exerce des·'P ~ô assim ; r, mediante uma consulta feit~t no
de mnio de 1~93, Frm que tivesse de tiUjeitaJ'· pre~idento r'o Tribunal de Contas, foi nberto
se a novo concurso, consid• rando o Governo um errdito rle 2.000:000$, ton•lo-se anuunsatisfeita pc·Jo nnterior a exigencia do prova dado di:Js antes que seria de 4 .000:000:!;, para
'
de habilitações ~cicntillcns para a nomeação, as de,pezas de expedkão.
de nccor•'o com o tll't. 50 do Rc•gulnmcnto Estou apenas relatando factos e nüo me
citado
proponho mesmo a expor todas as razões
Do exposto resultn quo do dirf'ito ars pro· que militam contra a' ol,jniõesr,xternadas
ventos rle um cm•g0 vitalil'io, adquirido me· pc>lo pre::.idente do Tr1bnnal de Contas,
dinnte t·:xigencins legaes cu mpridus, roi privudo quundo consultado a respeito.
o petici~lnario,pC'Io que pareee,qnc a segnwla Nfio é sr\, porém, na esphera dos actos pranomeaçao deve ser consider:~da reint.egrar;ão ticados pelo Porler Execurivo que nós vemos
em IO:Cll.l' de nntnreza irlentiC'a, corno opinou e'sn pr•'PO>ilo, esst> delii'HDç~o tomada, ao
a CommiFsüo de Orçamento da Camnrn dos qun parece, de nnnullaf' o Poder LegislaDedutudos.
tivo.
No seio do p1•oprio Congresso, entre nquelles
Snla das Comnli,si"ies, 2G de ngusto de 1897.
-A. O. Gomes da Castro.- PM'CÚ<naulo, l'C· que ;;e prOJ·Õtm a fazer a detem do todos os
Into!',-.S, ccn'no Vicim, com rcstricçõcs.-F. uctos do Governo, o facto t< m-se evidenciado.
Penna.-Rosa e Sit·ca.
Deve »ubsistir na memoria publica n
quu•tlio !emutadn no seio da Cnnun•u dos
O Sr. 'ri<•en~e ~aaciD;ldo- Sr. llcputr.dos, om ~uo se punha em duvi<ltl o
Presil1cnte, ri meu proposito J'uudnmontar SI'U direito <le emenrlar OH propo~tns do orçaJigcirnrm·nle, r·rnl;oru, um reqm·rimento, e m•·nto enviadas pelo Poder Exreutivo.
dess'nrtr' l•fl(·recer oppori.unir'ado no Governo Largo doL>ate,em que se empenharam oradopum rlelrmlrr-Ec do rccu,nr;õrs que lho ~fio re~ do um o outro lado ilnquelln Casa
Jeitos ror illli!IJ nrto da imJnTnsu, uugmcn- ·do Congre;so, tez com fJUe, como <lisse,
Sormdn V. li

.'1

.i

Página
original mutilada

SESSÃO EM

2i

DE AGORTO DE

1!)Ü7

despacho e PTOSoguiu depois da expedição tlo lutamente manda!' abrir crediLGs durante a..
neto legtslo.tt vo do Governo.
ses>ão do Congre.-so?
p .. n_lw, poré~, inteiramente de parto esta
O Sn. S&vtmil\'O VIEIRA - Nego com a lei •.
quest:;n •. paro. fmat· apenas o seguinte ponto.
0 SR. VICENTE MACHADO - V. EX. nega.,
A>si-tta no Governo compotencia pal'll ai·
nfio
C• •m a lei, m:ts com 11 opiniiio do presiternr ns •lispo~içu~·s do decreto n. 1.0:·:0, que
organtr.ou a JUStiça do Districto Federal? dente do Tdhnnal de Contas, opinião que·
leva a. annullação dn lei. votada aqni o :•nn()
Absnlutamente t.ão,
E e,se decreto qtiC está incorporado à nrRsa pnFsado, para r''''ogar principio ubsoleto de
legisla\·ii .. , foi expe·lido pelo Governo Provi- uma legislaçiio de 1850.
SOJ•i••. quanto tinlta concentrado em snas
0 Srt, SEVERIANO VmmA - Obso!eto, niio •.
mão! t..tlos os poderes, e, portanto, é um acto
0 SR. VICENTE MACHADO-Sr. Presidente,.
legislati\'O que só póde srr revog-atlo por
em
re!a,ão a e~se facto, lembro-me de que
outt·o acto l<'gis!ativo e111anado do poder com
qnando:;e
•liscutiu nesta Casa. a organi1açã<>petc•ntr.• qne é o Congresso 1\ncinnal.
do
Tribunal
de Contas, nquelles que a dellmO Guvet•no, portanto, por propt·ia uutori·
rlia
m
com
verdadeiro
111 dor diziam que ella.
dade üiii um regulamento. niio podia modt·
ficar as diRposiçDes desse decreto; si jul- C>ru. u meio mais ( ffiraz de conter o Porlel"
gasRO quo uma cu outru. dessns dispn,içi\cs EHcutivo dentro nos limites das diiposições
carc•ci · de reguJ;,menta~ão, pod.ia. ta~el-o. or~amentnrins, votadas r.elo Congresso.
1\ão sei até que pon•o tem sido vertladeira.
sem nltel'lll',porlim. a e,phera de compPiencin
es>a
affit•mação; mas o que é real, é que·
dad:~ a eRta ou aquelht !lutoridtt<lo,cm virtude
mrsmo durante o tempo das sessões, rounido·
do mPsmo decreto.
VPjo ntsto, Sr. Prrsicente; um lacto sym· o Cungresso N:wiona I Legislativo, o Governo
ptomat.tcn, que nnnuncia a annulla~iio com· se julga no <li rei to di) abrir cre<litos.extraordinarins c o Tribunal de Contas regt,;tra despie ta do Pode!' Legisla ti vo.
pezas Jeitas com n. nnnullaçiio do unic()
Um rlia, como disse )Ja ponco, eliminn·se a po<ler
comr.eteuto para a abertura, nesse.
attriiJUição dada ao Congresso, no nrt.. 3.1, caso, do cre•litos desm naturrza.
§ 211- mnbilizni' e utiliz!lr a guar·d~. na·
S!'. Prefidcnte. vou apresentar o meu reciorml ou milicia cívica nos cas. s provistos querimento, que é muito simples. Pede inpela <'onstiluição ; momentos dep•ois, es- formações aa GOV<'I no e achando-me conventando o CongTC>SO acerto, o Porlet• Executivo cido de que veu o!Terecer oprortunidade para.
jUI!!OU·Se no diréito do abrir creditos, revo. quo o mr-smo Govemo se defenda. A accusagando leis; dahi a pouco tempo, tnml1rm no çüo nã.o é pequena, r1csde que implicn. a eliseio d.. proprio Congressu, mt opinião dos qu·· minaçilo das attr·il•uiçõFs de um poJcr, em·
sust.c•nt:~ m o Governo, chrgou se a pôr em
proveito de outro; attribuiçõcs de um poder·
duv da o direito de representantes rla Nação forte, pois na no;sa organização pai~a cerapresentarem r.mendu.s a propostas r~o Go· ratlo dtl taes garanti;.s que o propr1o Converno !
gresso, o proprio Poder Judiciaria s~nle-se
Vrjn, St•, Pl'rsidc·nt.P, que tantos factos sc- às v<'zcs impotente deante dos dcsvartos que·
gui<lrs. <lominndos pP]ll mr~mn. ordem •lr cli e possa ter
idéas, não po<'em deixar de tazot· stispeitnJ• O meu reqtwrimento ostú. conceltitlo nos
proposirodoGol'erno, quttnto tt nnnulla~ão do sPgu:ntes termos, e c spero ~ue mereçtt a co!1Poder Legislativo.
s:drruç ·o e a pprovnção do Senado.
E' lido, apoiado o pJsto em lliscus:;ão o se"
O Srt. SEVEIHl\'O VmmA - Nilo tc·nha re·
coio.
guinto
0 Stt. VICE:'\1'E llfACIIADO- Não trnhi11'C·
coio, cliz o honrotio S~enodoi', mas r.s factos
n EQ U llR D!E:'\TO
es•~o so dan~o e accontnando·se cud~t vez
mats.
.
Roryuciro que, por intermellio rla Mesa d()
Set~allo,
se sol icite do Sr. PrcRidente da RepuPódn o illnstrc SoMuoi' neg-ar que o neto
prat1cad<1 pelo Ministro t!n. Justiça.nonHmndo blica, que >o di:,:uo de informttl' em virtu<le
o suL·]li'Otor int!r.ponclente t!e proposta uo do que :;o julg"u o G8vorno nutoriz:v!o ú exComolho l\lunicipal.ú um acto i!lcgn.l c a.tten· pedição do deere:o n. 2.579, de IG de ugo:;to.·
do anuo corrente.
tatorio d:~ legishu;ão vigcnto?
Sala tlus ses>õos, 27 do agosto do 1807.Dign. o i/lustro Sennt!or ~tw a mobilizRçii.o
da guarcht n:LCionnl só póde ser l'eit11 mo· Y1centc J11aclwdo.
din.ntc i11tervonçiio <lo Congresso Nttcionttl o
que ni"LO podo o Govorno thzcl·a por si? Di;•o.
0 Sr. ScYe1•ino Vieil•a •lcclnra
s. Ex. quo o POLicr Executivo 11iío pt'•de abso- que sr:nto ter tio respollllor ao illus<ro Se-
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nador pe!o Pnrnná, na nusencia de vozes
mais autorizados e competentes, já pelo defeito de wa falta de autoridade ...
VozEs-Não apdado.
0 SR, StWEI\INO VIEIRA - , .. jil por i'•ÍÍO
ter c.uvido a melhor parte, talvez, rlo dhcurso, a que re~ponde.
0 SR. RAMII\0 BARCELtOS - Mas creio q11e
não ha ausencin de mais c0mpetent• s. DP tfio
competentes cerno V. Ex. é que talYez
haja.
0 SR, SEVERINO VIEIRA - Na nnscncia ou
na 1il!ta.
0 SR. RAMlRO BARCELLOS- Tambem r Senado não tem essa lilltu a que V. Ex. nl·
ludo, fazendo 11ITI1t injustiça à maioria <•tl <H'
lado úus nmigus do Guvemo.
0 SR. SEVERINO VIEJIU refere-se a e:-te'
mais compcteJ,tes e sento que não fossem
elles impelli<los relos me>mos sentimentos
que neste momento o t:•«zem á tribuna.
O Slt. HA)JIIW 13AHCELLOS - Então dign:
auscncia de vontade.
O SR. SEVEP.!No VJEmA-Pois seja, accrescen~n o iJ•ador, tanto que se guardou pn.ra
pec!Jr a palavra à ultima bom. quando pa.·
receu-Ihe que nenhum outro col!ega pretendia
mar del!a.
Como l\issc, não ouviu a melbor pade,
talv12z, rlo di~cuno r~o honrado Senador. •~be
apenas p<'r informação de illustrPs coll~ga8,
que se ncha,·nm pre,·ntes tJ, "''e o inicio da
sessão, que S. Ex.,c·m sua >nbbatiua de hoje.
havia tomado por thcma tre~ nssumptÓs:
1•, o credito ext.raordinario rle d< us mil
contos, .aberto pdo Governo Federal, pata OL'.·
correr a:; dcspPzas com O]Jerações militares
no Estado da B:•hia .•.
O Sn. RosA .'uNrot\ - Despozas reputadas
urgoutcs.
O Stt. JoXo CounEI!tO - Para os soldados
morrerem ti fome.
0 Srt. RosA .JUN!Oit- Niio por culpo, do Governo.
0 SR. Jo.\o Connllmo-E' do V. Ex.?
O Stt, lto~A Jmnor\ -Nem minha, nem de
V. Ex.
0 SR. SEVERINO VlllliU- ... o 2", O. nomrnç[io <le um supplpnte de pretor pn.m um <l<~s
districtos desta Capit:•I: :J", n expedic;iio do
regulamento c respectivo processo di\ orgu·
niz:IC;iio da Justiça elo Dbtricto F~ueml.
Ouviu, onl.rot11nto, a recnpitulaçiio rlo ii·
lusl.t•e Sen:tdot•, o, si no ur·cur~o de sua urgumonttv:iío S. Ex. não foi mai~ feliz do quo
nossa rcc;~pitultwuo, pede licençt• ptu·u clttssi·

ficat• o seu trabalho de muito inferior à sua
competfneia e il!ustração.
Com ~1Teito, continua o omdoJ•, em pre·
scnç1t elos conhecimentts que o holll'ado Se•
1wdor lta dPn.onstrr.do nP>ta, Casa, nüo lhe
ctnlicito irrognr censura no Poder Executivo,
por tfr aberto um credito extracnlinar·io da
quantin que julgou nece~;aria para ucudir·
ás dospeztlS com operações militares no Es·
tn.<1 o da Ba.hia.
E' >tlbitlo perfeitamente que a lei ue 1850,
uma daR QliO sr rvem de base lt contabilidnde, estabelecE' os casos em que o Governo
1óde aht·il• crer'itos suppleiüentures e extra·
c.rdinati11s na ~tuscncia do Pod<'l' Legislativo;
e, qun t:do a lei fulmina a prohibi•;ão ele abrir
rstos et cditos, estando a runccionar o Poder
J.egi>lati l'ü, e!la claramente faz a excep~'iio,
na dispr sição. si se não engatw, do § 4• de
seu art. ·l' ou 5•, desde que se trata de rccor·
rer 11 rlcspezas com pr ste, rebei1iii.o, ti<'dição e
out1 as causas exlraor,Hnari:Js,
Nem digo. o honrt1do Senador. nem pretenda.
o !Jc,nrado Senador, como ntHrmou de sua.
.wleirn, que cstn disposição é obsoleta e caduca,
Niio, porque ainda o nnno pnssndo o Congr~sso i'lncional estabeleceu disposições complementures do ortigo constitucional, que
creou o Tribunal de Coutas, e estatuiu, em
rcla~iio a esta faculdade do Go1·erno, o dever,
a re~tricçiio ele niio abrir em coso algum os
crc·ditos ext.raordínaJ·íos ~em consulbr, sem
ouvir nqurlle tl'ibunal.
Ora, ~i o Governo obedeceu n tal preceito,
si fez a consulta, a que se redm a censura
do honrndo Sem1dor~
S. Ex. fnllou contl•a n lei: neste caso não
é o Governo qt.ea.ttenta cuntru. a~ u.l.tríbui~.ões do Poder Legislntivo, miiS e o honmdo
S<'ll:tdnr l)ne do sua cndoira QtJer r·dormar a
legislar,ão consagrada, autoriilade que S.Ex.
niw r,óde pretendei', por mais firme, por
mais solido que ~ejn o ]Jre~t.tgio que to•1o~ lhe
:·,~conhecem.

Teri:1 o holll'ado Senador ,irlo mais feliz,
ront.i11iW." ol'auor, na ttr•guiçiioque f'<·z qnnnto
à nomeaçfto de um supplente 1le pretor para
ntn r1os ttistrictoR dest:. Capital?
Estn f]Uestiio tem sido por demnis 1lebatitla
nn. impren8n clesta C11pital, o para mostrar a
sem mziio do l1onrado Scnn•lor. lmst11 ussig·
nalar o liteto elo que autcs, ~o não rstá. em
eno, de ser a p:Lsta 'li\ ju~tiç:L ger·ida pelo
distincto Sc·nador por Pernambuco, que neste
momento tem a satisfhçiio •1e ver st·nta,:o cm
i'l'mtte, csr.us nomonçOcs se fh:-inm aLsolutalliOnte som proposta do Conselho Municipal ...
0 Sr:. TUOMAZ DI~LFINO - Níio apoiado.
Si a qur-sW.o é de filcto, V. Ex. rlcvo apre·
"'u l.itt' o:; luctos.
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O Sn. SEVERINO VmmA. - Este decreto
O SR. LmrTP E Omero,~- Aintla ha p•Jucos
dias, para est<t nomo11çii~ mesmo, o Governo amoldou-se ao decreto de 1890.
allegotl que tio ha h avi do pruposta.
Mas, por qno razão a lei de 1892 nilo deu
esta
:tttribuiçíio ao Conselho Mnnicipal ou ao
0 SH. B. PE ~~NDONÇA SOBLU;';l!<l-A lei que
organil.Ou o Distr·icto Federal niio exige pro- seu presidente ?
O SR. VroE:NTll MA.OIIAPO- Porque isto já
posta.
0 SR. V!C8NTE MACIIADO - A loi diz : - estava definit\o pelt lei de 1800,
O Stt. Smvmi:trNn VrE!Il.A.-Foi porque obesob propostoL.
0 SR. B. !lió: Mllc;"D rNqA SODI\!Nl!O -Onde deceu aos princípios ria Constiiuiçlo de 1801
que cons:~.g-ra a indepen·lcncia e separa(to
en.;ontr:t V. Ex. isto 1
de poderes.
0 Slt. VICENTI~ MACHADO - lO:stá lá na
Pois si VV. EEx:. con,irleram o Districto
lei ...
Fe 1eral como um quasi Estadv, acJrescenta
0 Sit. B. DE ,lllNDONÇA SOBRiNHO- Isto O, o Ol'<tdor, a que tir.nlo querem constgJ•ar·lhe
na lei experlid:t pelo Governo PI•ovisorio, e a attrihuiçii:o do influir sobre nomc<tções que
não 11[1. ncmt lei d•l organizaçiio do Districto ~ao rla attribui~ão do Governo Federal?
FedeJ•;ü. ( Tfa oatros a,naJ•tes.)
O Sa. Lmm: E OrrrcrcA-P~Io mesmo mo0 SR. Pl~llBIDENTE- A t.tençiio ! Quem tum tivcl, por que V. Ex. obriga o Distrieto Fea palavr:; é o Sr. Scn:trlor• Sever·ino Vieil'a. dem! " p11gar· as rbspezas com a policia e ·a
(Ha muitos out>·os aparte<. O 81·. P1·esidcnte justiça.
reclamct de no'l)o attençrio.) .
o Sa. SmVIlltiNO V!E:IRA-Mas é pre~iso que
O SR. SI·:Vi!:RINO VIEIRA ( Co~<tinua<tdo ) - isto estrja rletlnido em lei, e a que re"uta as
Pouer-se-hia invocar ai nela em favor elo Go attribuir:ões e faouldados Jo Conselho Yluniverno u ru·gumento que nos ap11rtes que :;e cipo.l é a lei de !802, que nlocontirma est.t
acabam de cruzar foi lembritdo pelns s''u" ntt.l'ibuiGiíO. (.·lp<wles.)
distinctos cotlegas: a lei tio 18~0. que or•g;t·
M<1s, ni"to é s(,meute isto. Qual 6 a raz1o
nizon n i nstiça do Districto Felieral, lei pro· do ser eh proposta. levaria ao plld~1'. que nomulgad;, pelo Governo Provisol'io,_ em meia rlet!nitivamontc? P;.t!'JCB qutl nii:o póde
data em que aincla vigoravam a~ lets do ser· outra si não verificar as concliçõo;. ele irloimperio em relação ti organizaçiio municip'ol. nei·hule do pr•oposto, e na nome<tçií.o feita
O Sn. Tno:.uz DI~Ll'INO- Nem nos_te ponto pelo Sr. Ministro dtL Justiça esr.av;t verifiV. Ex. tem rn.zii:o, havht leis republicann.s ca lo o testemanho desta idoneidade pelo
11otual presidente do Conselho da Inten·
organizamlo o município da Capital.
dencia Municip:1l desta Capital. (rlpm·tes.)
0 Stt. SEVERINO VIEIRA - A legis\açií.o
A que portanto veem estas arguições veheanterior el"a subsitliru·i:t.
mentos e injustas do honrado Sorwlor? Em
Nestas lois, a que s~ referiu, havia a n.ttr·i· que o Governo da Repuhliect pt•etendo cor·
buiçiio dada à' Gamaras Munici r•tes para C<l<11' at,tribui<;ões do Congros,o Legislativo~
fazerolll estas indicações, indicações que, aliás,
E' cla!'o que pelos apartes que se cruzatinham clLhiclo complet[l,mente em desnso, rn.m, Oque e>t!Í. evi lentO Ó C[IIO Sl trata de
porQU<J a investítllll'a vem da uomeaçilo o um ponto opinativo. (Ap•rt~s diuersos.) Si
não r1n. proposta.
us lLOnrJ.dos SenarlrJres, que f<tzem oppoiçito
Posterirwrncc1te à lei ,Je l '90, fui promul· a.o G Jvcrno, entenclsrn que rhvo prava.locet' a
gaua 11 lei de 1892, orgunímnclo o Districto clon kina da proposta, não te cm m:ti~ do que
11presentar urn projecto r·eg:ulando este ponto
FederaL ..
da nossa legislação. ( Cru:mn-sa
O SR. BE:NEDICTO LI~ITE - Perfeitamente, obscuro aparte<.)
e esü1 lei nlio exige o. proposta, n••m dá esta diPcrsos
O ultimo capitulo das accusações formuatkibuiçilo.
ladas pelo hnnrado represen lante do Paranú.
O St(, St~VRRINO V rmm.~- ... e e'tlt lei refeJ•e-se ú. expedição rlo decr·eto, creio que de
absolut:ilnente nilo cl •u ao Conselbo Muni· 16 do mez vigente, regulamentando alei n.
cipl1l 011 ao seu presirlente a Jlwulrldde de 1.030, de 1890.
fazer proposta para a nomeação do juizes.
O honrado Senado!' viu na expedição deste
regulumenlo
um outro attentndo contra a
O Sa. Lr~1Tm E OnrorcA-V. 8x. eucontrn
esta di::lposiçiil) no art. i" do decreto n.l.33•1, iudependencia e prerogutivns do Poder Leque é do 1803, e foi expedido pelo !10nraclo gisla.ti VO.
Mas, contínú11 o orador, ona fonte genuína
Sena•lor por· Minas Goraes: «ha tres supplen·
da
nossa organizo.çii.o politica quoo Podm• Extes de pretor, nomoo.rlos sob propo~ta elo Con ..
ecutivo vae encontrar os fundamentos qua
se lho Municipal:)>
legitimam este sou procedimento.
(lia outl·os apm·tes.)
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O hom•arlo Senador snbc p~rfeitamcnte qne
O Sn. Vrcn::>o:TE MACIUoo-E' lrem pos;;ivel
dt! pm• com o P.rd.er d1 s ,n.,çan n. Constiturç:i.o que no l'fli!Uiamento ostr•ja firmado u'" prinFerler·nl dú. ao Potlet• Exr·cutivo n. t'acnl•'ndo r·ipio muito bom de dirmto a con>tlt.JJÍJ•; mas
do expc•dir d<>crctos, regllllLliWUtos c instruc· o ~l'e e Vf\r.larlo, é que o Governo llli.o tinha
ções p:n·:t 11 bo:t execuç1io dttS kis.
nttribuir;fi.11 pam firm:tr esse diroi to a cllustiSt o honl'll•lo Sen:\llur rccuuhecc que u d"- l.uit·; e att.l'ibuiçiiu do Congresso, que eu Pocret" n. 1.030 e um a ·to qw• tem t"rbrs os der Legislativo.
clr:tct,eJ'IStteos de uma lei, niiu. pórl" deixar
o Sit. ,;n;vEil!NO VIEIRA limitará ,~ ~uas
1
de l'ecuulwcer 11 competencnt '.O
Parlei' Ex· cun,idcrar;ões ao que !lca dito· e ·tt \ . J0
ecu)tivu para regularnenral·u. (Dtve1·sos upru·· Rtut obscurlda.rlo...
,
'
' .e"'" a
,
.tes.
_
.
0. SR ••JoAo. C. R?EIRO-Nao apotadü; o quo
Sente nii.o ter acompanhado o no~1!'e Se,,a
dOI' no t•sLt!do que fez ria m·lt.eJ·ia; mas vê e,;tu obscuro e o dtscurso de V. Ex.
do 1 ·do up,,osto a S. Ex. autoridades tii.u
O Sa. SIWERINO VtElRA- ... pó!lc ac mpacomper.our.c>, tlio insu,;p••Jtas, que não h!'Si ta nliar as luze> " a illust1·aç-lio do lionl'adu seem<: •ntost:n• ta.mbcm w.:sto p_r,Jto a accu,a- nado!•, niJ,, ,;e lhe dá rle tornar o con1pru, isso
-çii.o de::>. Ex.
de. e:n occasião opportuna, voltu.J· à di.<cus0 ::>R. VtcE:-<1'1~ M.\CIL\D J - Pnis tom, -:lr. Em todo o:1so, das ligei1·as c,,~,, :eraV. Ex vae me rnustr.tr qual a. autot·ida.d" ~ües quo ficam perfunctoriamente ad.JUI.i.ias,
que diz ,1uo em. um roguliinH:nto póde-.se ~c evidencia a 'em raz:i.o com que u ho,rallo
,ftrrnar compet.encta.
St·na•lur ai wla um li V•1Z poz o> ~CU8 talPntos
e
st~bt:r ao serviç11 de uma cause~ má ..
0 Stt. B. ll!' M"li'DO:>o:<:.~ Sumw.;no - Niio
0 Stc VICENTE MACl!AD0-011! sen hü• CJ•! de;;e trata di~to.
l'eulkr
O ::ilt. SEITE!llli'O V!I~IRA (contim<anrlo)- Livo'l! as prerogati vas do Pude!' Loon·i,;la"
So v Ex. vê nisto, CtiiJllj c!C\ro vêr. um ea-u
O Sn. St"'Et:IN'O VIEIItA- ..• ncnts ndo
de rletiui\'lio de c>mpetetwi:L, o n•g-ularnento
·expedido niio altc1·ou aG,;utucamoute esc" Fem I'Lu~oü<meutu o Presidcnt .. da Repul,[,ca.
com petencia.
0 SR. LEITE E 0ITIC!CA.-Peço a p:davra,
0 Sn.. VICE!':rE MACI!IIlO- Nüo nJte, ou?
Alteruu perl'ettamentc.
O Sr. Pa·esidentc-Estit esgot:v'a a
O Srt. ::>Evmtu:-<o V1mu:,1 l'CSpOtlllcndo diz: hom do expediAnt ... Si V. Ex. que1· ,.,.q 11erer
per .ü~ ·1110 V gx... prwq ue 11 ld pr.rde ]ll'Ur,g:t~,üo. consultarei ao Scnatio; SI u:iu, fica
·empr·egctr u oxpre.:.;silo- u.~mu.t·a t'omme1"ctul aliada a rJiscns5ilo.
- qrwt· L1·a.t.e da collodi vulatle, q ue1' tmcc ue
O !!!ii r. LcHc e O ii i<~ica-R qu .. iro
qu:~1quer· dus j Llizcs tia Camaru nas ar.t.n·
bu1çuo.s que elle, em Vll'l,u.tc da lei, pude a PI'Ol'ognçü.o da hora pnm cvntinllltl' u. discu,silo do rtquerimento.
exercrt.•r em nome do li' I uun:tl.
O S1t. LE11'E E OntClCA-Es~a suo. a.r~u
O Sn, Pn~>lD"NTE-0 nobre Scnado1· J•cquor
menta\"i.o é de n.d vogado.
pr"r·ogação d' lio1 a. do experlicnto p:tr;, conO SR. SEVI~lUNO Vt"li'A rccouhoce agora tinuar a rt1scus,ão do requerimento.
.que:>. Ex. wi.·J pudet·:1 argumcuttll' de oLltl'O
O SR. B. om Mm:oo:ool\'çA SomuN'IlO-A l•romudu, porque é tamiJclll ;u.lvu~:ulu.
roga\·~o n~., ró Ie ser put• ma1s de mr'1" lllll'll.,
O SR. Ptmsrm:li'TE-A Mesu sabe po:· quanto
O Stt. Ll~l'l'E E Orrtcrc.~-En niio quiz dize!'
tempo póde :;er p1·orogada a hora do expecl~icnn1.,ta
diente.
O SR, SllVEitiNO Vumu dcclum que nfio
0 SR. B. DE MENDONÇA SODIU!':Ilil-~!as IÍ
pi\de nem dt:Ve esoontlor-.-e nmis no desenvol·
preciso
rledarar.
vimcn1o rle~r.as considera\:Ões, porque con
tessa do pluno e "cm vu1dutlu, que nit~ tem
Posto a votos ó approvndo o rcqucl'imento.
foi tu e5tudo du matel'ia JW'I1 rosp •llder lto
O Sr. P••esidente- Dont1·n de
iluurarlo ::>enudor: Ji.Ji a1•auh u.lo, por a-sim
dizer, do Slll'pre:m. Mus, aleut d:ti cuthillera- meia hora o Sr. Lo1te e Olttcica pórle occuparçõcs que tem JLdduzirlo, ain'n tho robustece a. se do ussurnpto do rcqueriTnentll,
.couvtcç:lo que tem, a >111,islidçü.u com quo o
0 SR.B. Dill MENDONÇA SoDRI:'\llO-Faltam
regula1nento Llu Poder Executivo !i.Ji rece- só cinco minutos.
bitlo ...
O 81·. Pa•esidenlc-Continua 11 rliS·
O Stt ..Jolo COilD!lii\O-Pclos' interes•ndos.
cus"ti.o do requerimento do Sr·. \'i.,r•nte
0 Sa. SEVIlliNO VIEm.~-Niio; pelas clus· Muchado e t•.. rn li po.lavra o SI'. Luite o
-ses mais competentes.
Oiticicu.
1
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O §a•. Lcile e Oiticica-Não tomar III :t palavra no debate si não comiderasse que tiO trat:J.va de quostiio que atrllcta
o credito 1lu Governo d:L Republica e a propria Republica. (Apoiado:,)
Não tomaria a palavra. par,t começa.r a rlis·
cussão atlm de que o> seus h mru.dos collogas
não suppuze•sem,ao menos, que trazia par•,t
a tribcma rlo Senado questões que se rlo·
batem n" J'ôro o nas q ua('s o oratllr tom tJtl.o
parte pr·erlomin:~nto, muito emb:>rJ. a sua
advogaCJa n:Lo 80j:L rom unerada. O discursJ
do hum·a.·lo Senad·>r pnla. Ba h ia, porem, obr·i ·
ga o a r·espon·ier imm··diata.mente a S. Ex:.,
requerendo até a prorJga,,iio d:~ hora do ex·
pediento·, Jlll'a que esta questão fiquo ventilatla, tiqui.Jar.l:l c row~niontemente discutida na ruesnm se;;,ão cm que l'oi levantada.
O Srt. smvEru~o Vru:m.~ clit u:n aparte.
O Stl. LE:ITI~ E Orrrcrc~-H Ldous p3ntos em
discuss:io: I" a nomcaçiío tlo sub-pretor. O
honrarl· > Senador dcclttrou !J ue o decreto
n. I.O:lo, ex~edl<lo pelo Guverno P!'ovi>nrio,
.estaVtL r·evo•wlo pela lei que org:mizou o Dis·
tricr.o Feder~d, c que nãry havia ltli ropublr·
cana, tr·:Lt.ant.l,J->e do sub-pt•etor·, que tivesse
da·lo à lntcnrlcnci.l Municipll a faculdale tle
prop:ir· o sub-protor para a n!lne:q:i.u tio mi·
nistr·u.
O hom·atlo S"narlor foi além: querendo de·
fender· o actual mir1istro, condemnn. o ministl'O p:t-sarlo, o lronra·lo Rena.•lor por Min:L~.
que tlr·:u .u o decreto n. 1.3J.l, com a péei11L de
ter eomm··ttitlo um acto illegal, de ter attenta•lo conr.m a lei.
As d i'pusições ria lei oiio claras, são clarissimu.s. siio clara; ti" rmi~.
o tlt'Croto n. I.O:lo não 1leixa duvida a 1'\l·
spcir;o no >Clt art. 17.
Lugo. q 'rar11lo ha vag;t, s1 dá a propostl o
sob a p1·o pus ta é nomeado o sub-pretot.
O Srt. Lb1LlPJLDO o~ llULHÜ:·:s- V. Ex:. me
dará 1111t.icias da Jntendcnci'L Municipill'l
0 Sit. ~l,Vlll\1~0 VrEnu-E;to Ó O ClSJ.
-( Hr. out rns aput~s.)
O Srt. LgrT~ E Orr.cte.\-) rlect•alo n.I.3.l4,
de 2~ ··o 11Hr~•1 de 1893, est:tbelecc n mesma
dispo içiL" no 11rt. 7·'. (LG.)
0 Srt. 88\'grn:-~o VIEIRA-Onde foi O 1!0·
.croto bus":~r o Con;olho Municip:~.l 1 ls:w ó
que il legislat•.
O Srt. L!i:!l'~ E Ü!'l'!JJC.\-Oh ! l~s;l Ó uma
·fiii"ra
,a, rtma arg..rmotltltr;ão
subtil.
o
.
O 'lt. :'lrmmrNo VmmA- Não senhor•;
ns lei .. j,. cumpetencia são ro.trictas.
0 Stt. Lrmm E ÜI1'1C!CA--S. Ex:. proste
bem at t••n1•ii.o ao ~ou ap111'te-As leis de
.com rOL••i!eiiL siio rostrictns. De modo qlte,
pelo' <lctnto n. 1.331, qtw I'Cgulrtm~ntou o
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decreto n. 1.030, expedido p:•lo nobre sel:ttttor por Minas.~uando Minis•,ro do Interior.
u p:·oposb f ·i consitlera.•la como ncces>aria
par;t ctda vaga, afim de ~er prcenchid:1 es3a.
vaga. pelo su '1-pt•etor proposto p~la lnten·
dencia Municipal.
D'z o nobres •na1or: onde os ti a compaten Jia delin ida por este <lec•·eto? Ne,so caso.
admitto·so quo todos os Mini;tt'.JS tl.o Interior• e Presid·Hrtes •la. Republic~.• que teem
flrmadu decrebs de nomeaçi>es de suiJ-pretore~. sob pr.•posttt do CousP!ho, teem commett.itlo illeg111ida los. Até o propr·io actual
Ministro do lnt~rlor tem comrnettido e,;sa
illcgnli·larlo.
0J•a,deant9 tl11s rli;posiçties cxpreslns d11 ler.
não s;l pótl•' argumentar que a pr••posta. do
Conselhu não s~ja nelcssar·ia, o que 11 lei não
edjn mesmo cssr1 proposta, par11 que 11 !10meaç.lo sej'' J'eita, para cada vaga que se
der.
O S:t. Ssrsm:;o Vmm.~ - Mas a proposta
compete ao Conselho 1\Iunicipal e não ao
Presidente.
O SR. Lll!Tl~ E 0ITJCLC,~ - l'so nfi.o quer
di~er nar1a. O ~linioti'J dcvi:t ter exigido a
propost:t do Conselho ; como não o fez, o Presi·lente pt•otestrJU, po:·que es,e representava.
o cons·,lho 111 oua falta.
0 SR. AQU!LI~O DO AMARAL - V. Ex. sabe
que a que>tüo de co:npeteneilt é de direito
publko.
·
0!'11, si ó ele direito publico, o Govemo, em
1803, não tinlw compotencia rrara d:tl' á lntendencitt nttr•il>ui~ões e competencias, que a
lei do IS(JO não lho havia t!ado.
O Sr!. LE11'E E Orrrc;c,~ acccita a nl'gumentação para dize1· q uo torlos os MinistJ•os
pr•occdcram illcgalmeuto, exi:;inlo essa proposta.
De morlo que fica csta'elrcido quo o r.ob~e
Senador pot· Minas niio tinha compctencta
para expedi!' o decreto.
0 SR .•1Qll!L!NO DO A~IAIUL- NiLo tinha.
0 SR. S!JWERI~O VIEIRA. - Para innovar a.
lo i niio tinha.
0 SR. FER:;'.\.NDO LüD)-I!rJUVe innova~'ão •
0 SR. LEITE 1" 01'l'ICICA.-Estit ventlo O
nnlJre Senador• por Minas como é ingl',.ttt a.
tm·efa da atlminist.ração! S. Ex. houtem er11
tloi'ontlit!o, hoje o-tó. sendo uccus:1<lo!
0 Srt. AQUl!,rN~ DO A)!A.R,\L-E 'conforme
os actos. Uns mo:·ccem censura, outros
louvor.
0 S11.. SEVE!~INO V!~!li,~-V. Ex. s:tilo que
cu sompro me oppuz ao decreto 1\-1 nobre
Senador· cre<tutlo a DiroJtoria S:tnitruh. •
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Or.', perante a lei das socieda•les anonymas
O Sn. LrmE E OrTrorco~. acha muito interessante que os nobres Se!lil' lures, nn discus- isto era irnpossivel, porque havia debent.usão •lo prirneir·o ponto do reque1•imer1to, este- ristas, crArlores privilegiarlos, e estes só por
jam filrnccendo mnterirt C·)ntra si no segrrndo si tinham lorç,t para não permitr.ir•ern que
tal se fizesse, isto é, que pJr um docrcto do
ponto.
Ministro do Interior, alterando o regula0 SR. S!l\'llR!:\'0 VIEIRA-Vamos ver.
mento das socied tdes anony uns, os cre•lores
0 Sr:. LEITE E Ü!1'1CICA-EXfl,lllil1C·Se O se- liJssem sujeitos ao accordo feito por rlous
gundo ponto.
terços dos outros credores, qu11ndo 11 lei . não
Ao lilllar nA;te tlecroto nl&irno. de ~lar. L que o •lispunha.
a SUII expedrçiTo e os flwtos qne a prccedemm
0 Srt. MORAES BARROS -E eu demonstrei
e se sllguiram pungiram-o dolorosamente, quu o regulamento estl1V<1 de perfeito acporque este decreto constituo o acto •le maior cordo com o art. 5'' da lei de 1893.
immomli1\adc, O acto ue maior· abar.irneuLO
0 Srt, LEIT~ E 01TICICA - Na opinião de
do Goremo, que se te:n comm ,tti 1lll neste
v. l~x.; ma' corno V. Ex., apcza•· da sua
paiz.
autor izatlissim:. palavra, natil1 resolve sobre
O Sn. SEVErnN:J Vmnu-Rest t demons- esta questão, ella vae ser afl'ecttt ~tos tritrnr.
buna•·S, e V. Ex. ha do ver Ol. tr·ilmnaes fulO Sr•. LEITE E Onrcrc,~-Est<~Ya reservado minarem o decreto do Governo, niio consenao Govomo da Ronu!,Jicrt tr:tzer-no' a humi- tindo que esses credores s ",jam sujeitos a
lhação, que este decreto tom com:;igo.
qualquer concor<latu.
O Sr:. JoÃo CORDEuw-E' um arr·anjo mel'·
0 SR. AQUlLINC• DO AMARAL - Como póde
cantil.
V. Ex. 1111lrmat• bso 1
0 SR. RODl\IGUE-l ALVRs-E' umlL iuj UStÍÇII
O SR. Lr~rT!l E OrTICICA-Porque tem a lei, e
o acto rlo Porler· Executivo não póde absolude V. Ex.
O Sr:. LEITE E OrTrcrco~.-o Sen111lo ou vi o tamente revogar uma <.iisposrção de ld.
discutir• se, lm pouco tempo, um neto i!legal Depois do primeiro acto, era neoessario o
do Ministro tio lntcr•ior. Foi osso o prirn·.•iro seguudo.
acto da serio, que s. Ex. imtugm·ou, pnm Tratava-se <la liquidação forçttda, prndente
chegar ao resultado que se esti1 presenci~tnJo dos tribunaes. lJuus vezes a liquitl11•;•ão
hoje.
tinha sitlo negarla. A Camar11 Commercial,
com a competrncia que lhe rlava o rlecl•eto
0 SR. ALBEltTO GoNÇAHllS- Vae longe!
n. 1.030, regu!arnent11tio ,ia pelo decreto
0 SJ~. LE!Tl~ E 0I'I'!CICA-Deb:ttia-se !lO Jüro n. 1.334, mandava que a.s>entenç t:i de liquie na imprensa nm11 questü.o com umcc compa· dação rorçula das socie<1ados anonymas,fú>som
nhin do enorrnissirnos capttws. O seu c:tpitul da competencia du. mesma Gamar .• , que sobre
monta a duzrmtos e tantos mil contos; os seus ellit profllre;·ia seu vm·erlictum.
bens montam a m;tis de cem mil contos. E' a
No meio de tudo isto. neg••dn !luas vezes
primeim companhia de estr·a'us 1le !'erro neste pela Carnar·11 Cummer•cial a Jiqui·lação forpaiz, t:\lvez superio1•, ne~. opiuião de muitos, ÇlLda, nii.u houve meio de chega, r· ao IIm do
á Estra<11t de Fer·ro Cenr.r.rl.
plano concebitlo.
E' 11 sociedade unonymrt mais imp 'rtanto,
S,,be·SO que O tribunal oppunhlL-Stl, que a
que tem maiot•es c t.pir.aes existentes no pniz. maioril1 dos juizes Linha lavraclo JLecor·tlãos
A sua estrarlu. <le ferro atr:wes.<.r varies Es· lucirlos, demonstrando porleitarnento que não
tarlos e serve urna zona immeusn.
se t•·atav11 de uma comp1.1uhia in,;olvavel,
Esta companhia attraiJiUll C<Jbiç 1 do cor·to que devesse receber a liquidaçii.o forçatla,
numero de especuladores da praça de Lnntlres, m11s que se tratrtva rle uma companhia !1tlmique j;'t tinham sobre clla commettido di- nist.r·ada por Uml1 directoria ma e que preciversos actos, algun~ dos quaes significam SlVl\ organizar nov<e directo!·ia, reconstituir
verdadeiros e~telionatos, e tentado por di- os seus capitaes e bens e reorganiz:u· so.
versas vezes em~ 'lg<li-n, sem comtu<lo con·
No meio de tudo isto .• porém, surgiu um
meio salvadol': o Governo porleria resolver a
seguir .
Ultimamente, porém, poderam consegui!• a dimculdade.
adhesão dos directores ao seu plano, mas 11 Entii:o, como já se C•l!lt11va como cm•t.o que
quest:icr foi lev11ua rtos tribun11es.
a liquidnçii.o liJrçadn. seria obt.i<.ia, o MinistJ•o
O plano ero. este: mover um accordo entre do Interior• oxpodiu soguntlo decl'eto, jri.
os dJlrerontes cretlor•os, afim de que eUo~ pu- regulando, já tlx11nrlo a por•cont11gem a perrlessem tomo.r conto. de tot!tt a companhirt, ceber• pelos syrvlicos nas liquiuações forçadas
ohigantlo os credores que não accoit11ssem rias sociedades anonymas, alleganuo que esta
porcentagem nii.o estava bem flxad:t, que a
esse plano.
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competencia era ~lo Tribunal do Commercio,
que pela ld tinha [JllSSUUO rn.ra OS juize,;
edo commercio, extincta a juriorlicç:iio do
tribunal; e, COJOO a lei níio tinha :;irlo ainda
regulamentada, esse acto a.pcnas a r'cgula·
mentava, deixanrlo qno os synrlico; l'uturos
já. fizessem o calculo do quanto tialw.m de re·
ceber• na liquidação t'ei ta dl'pois.
Durante e:;to tempo o Governo elwgava
a accordo com o Banco <ht Republica c ro·
cebia, parti seu pagnmonto, contta a lcttwt
express:t d11lei que .:1Con:.;resso votou o anuo
passado o debito da Companltia Leopoldina,
e tornava· se crerlor da Compnnhia, quando
o credor em o Banco da Republica.
Logo quo o Governo chamou a si o debito
da Companhia Leopoldin11, os credores inglezes J'opam solicitas cm n.pproximarem·se
do Governo par•a obterem o seu pagamento o
no ~ontracto feito com o Go:vr:rno cst~ reco·
berá. por inteiro o seu debito cm ouro no
valor de r. 700.000.
Or.•, o Senado níio p1·ecis:~ de grande csfor·
ço para veJ•iflc:tr a di1fe1·ençn. entre os dous
pagamentos. Qu:mdo uns recebiam cm ouro
granrle somma do libras sterlinas, os a.ccionistas, o povo, es·a sucia que S•J oppunl1a a
que se tlzcE;:e a liquidação dn. Companhia
Leopoldiua, e,ses recebiam apenas trcs libras
por acção, quando o Governo recebia integml·
mente o seu debito em ouro. (Ar;m·tes.)
Nüo precisa dizer que este pagamento é
um suborno ao Governo Brazileiro. (Conti-

que dechtra.J'ttm que o seu credito ora. de 803
librn.s [lO!' kilomotl'Odc linha, O não podia SOl'
equi pm•ado com outros que repre8cntavam
üO.OUO .libras. Etltilo dcstac:1!'am·se dos outt'03, o organizaram uma comrnissüo em
Londres para pi'Otcst:trem o seu direito.
Havia notici:~ de que esta commi>são estava
trn.l ando de mundur um procura• lo r ao Brazil
p·,ra e, te fim.
Podi:t mostt•at· ao Senado, si estivesse
prcvinido parl1 esta discus:;fio, os impressos
ing-lezes cm quo vem isto declarado.
Entiio, como a commisoão podia se constituit·, o vir ao Brazil, foi ncc:cssario adiantar
o pleito, c apparcceu o decreto ultimo, cm
que o Governo til'ava da competencia das
cam11ras commerci:Les a decretação o julgamonto rias liquit!Hçües forçadas das sociedades
anonyma~. o pnssava·tt para um juiz singuiar.
Ainda mtds, cm~uanto se t1•atava elo tudo
isto, o emrJlW.ntn o decreto estn.va nas mãos
do Presidente da Republica, que repu"nava
nssignal·o, os credores inglezes procu~aram
meios do protestar em juizll contra o esbulho
que !'e pretenrlia fazer do ;:ou direito.
O rlcereto 1\Ji expedido, quando ninguem
o'pcrava qnc o Governo se abalançasse a
tanto; c o escandalo Jbi tamn.nho, que o Ministro do Interior, na ~;xposi~·üo do seu acto
alludiu a vigilancia das sociedades anony-

que os credores estavam pagos, o portanto era
um estellionato, e então era necessurio afastar as difficuldades.
No seu escr•iptorio <!e advogado, diz o ora·
dor, passou pela vergonha de ver um cidadão
de nacionalidade cstmngeira uununcinr qne
de Londres lhe tinham telegmphatlo dizendo
q~ tinha de ser expeditlo um decreto pus·
sande a com potencia de decretar fallencias da
Camarn Commercial para o JUiZ singnlltr!
Passou pela bumillmçüo rlo ler cartas de
Londres, em que dcôde muito tempo mnnllaVll·se dizer que se pretendia alterar n lei
pltra se der.retttr a liquidaçíio da. Companhia
Loopoldiml!
0::; credores do Lontlro;; mo.nt.ln.vam dizt•r
para aqui quo, si isso se fizesse, <·slo Governo
nua pt~dia n.bsolutamcnto tet' cJ•odito, porr1no
nesta p1tiz uiio havi:t Justiça, nem lei, ll~lll
Governo.
Mas, tinlm Slll'l.(irlo em Lonilr"' Pf'l:frpt•S·

qucstíio.
O senado miJO que 0m direito morlerno
:oobre as sociorl:ules anonymas, a sentença do
liquidnç•ão tbrçadu é llnal, ó terminativa para
os accionistas. que não gerem mais o que é
"eu, que entr0gam o cttpital, anonymo como
ó, a pe:;~ü~~~ que podem uão ter capital algum
na as>ocmçao, que pedem não ser donas do
cttpital e que portunto vãu· gerir o que não

ma~.

p r1ecrot.o níio copiou a disposição do do-

nuam os apm·tes,)
crcto n. I .030, porque, a razíio ó simples,
O que é exacto é que os tribunaes 0ppu- dizia, quanto á. competcncia (LG).
nham·se n. isso, porque ~stava reconhecido
Esta tlisposi~ão poc!erit suscitar uma outra

e ~eu.

Com a liquitlaçilo foJ•cuda dissolve-se complcl.amcnte o contracto social ; os uccioni:itas
pct·detn o seu direito suLt·o o:> capilacs com
quo euu·atam o.passa1u ató a ser represen!.a dos por syudicos nomeados pelo juiz, syntlieos quo :;iio timdos dentro os credores, o
não tlc:ntro os ucctonistus.
·
Pol'tnnto, a sentença da liquitlnç•iio t'orçnrla
ri~ um11 SiTciedadEl n.nonym:c o dolinitiva; o,
•·omn ncollt pulal'l'a. doilmt,lva JHÍilo Wt' iii<'inid,, a "'lllow;o~ dn lllJilld:u;li" i<JT'\'Itda 1lll

tão, quu,udo o~ credoJ'l1::1 da Cuwpalllii;l, !.l'o·-1 tl!!la ~tl{'ic·d;uJ;~ ili:Oil,\";0\iL, {) dl!lTnt.o _l>I'I)eUJ'Oll
]JO!dilln., qun Linln1111 hypt"Jthr_,l'd..t~;..JH.'~·-i:d ~:ol1t't' /IJ'tllill' hnlll qt:r:, ··:-:t.;:.lit'!l•t:Jilit c.lLl.l!!JUid:ll;;·í.o
o lnolhOt' rd'I•CIJO Ua lillllil, (I do ~. ( :1~1': 1 ,1do (1, J(:JJ't,':l.•:a. IJÚU ji(H1J: 1, l!:t\'\:1' eDi!lJH~tOJ!et!l pn.t'tl.
S. ,Jerouymo~ OPlll O.-l Si'tts ra!Haus, rut:tl:-:n.ram :ts C:du:tta":l; qun :L caw:a dcviu. pa~S.ll' e:-; ...
umn lll'OiJusttt oHorocida pela cunmti~si\o por- pcei:tlmeuLo pam o jmz singttlttr, pot·titll o
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decreto chegou a declarar que sómcntc de· a pul,licnçiio do decreto; o Prcsirlcnto daRe·
veria ir para as Camams a sentcnr;a det!nit.iva pu blic;t, purém, repugnava assí~nul·o.
depois tlus diloções das provas e 1a~õr.s E como so•'emoms>e a publrcaçno, oSr·.Pr·o·
curador r1 a Hepublica; que os levam par#
finaes.
jui~''•
tornou a pedil·o~ u levul-os em conDo modo que, por uma doutrina. nccr n:mo·
rladu ó.s circumstancias rle momento, :•ara tlan~a.
aquelle fim, o Sr. Ministro do Interior o r'a · Do mo1lo quo no dia em que foi publicado o
Justiça desconhecia até o p1·incipio ge: 't' •!e decreto, os autos logo app:1receram e forom
direito sobro sociedades anonymas, que 1' na O. conclusiio rlo juiz.
E couro Iravià p1•essa em terminar desde
a liquidação for~ada uma dissolução dr ·r·ntracto social, que tira a proprierln.rle :ros Jogo a liqui<la~iio, para não vir rle Lnndr·es a
accionistas, que fn~ corn que a compnn!,,., se procur·açiio dos cretlores que se oppunllam uo
dissolva completamente e isto por uru si 11 pi t'S ucc rrtln feito por t\q uellrs a quem chamavam
- commissão d<l ospccularlores - a sentençtt
despacho de um jui~.
O Sa. GONÇALVES CHAVES- Os nccion',t.ns foi darl:t na nurliencia snguiuto ao dia em
que ft>i publicado o decreto.
perdem apenas a administração.
0 SR. VrCENTEl MAC!!AnO - Por um juiz
0 SR.. LEITE E 0ITIC!CA-Não é SÓ a '"•'mi·
que
foi proce;s:1do por suborno.
nistração; até a pr01•rierlade passa p3:.:t os
0 SR. LEITE E O!T!CICA- Não fallemos 110
credores, porque os bens, assim liqnidadoR,
serão vendidos tudicialmente e o accionista juiz. O ju·1~ recr·beu os autos e pub!icou-Qil.
Pcdrl ao Sr. Presidente, que sejn. um pouco
sô terá o remanescento daquillo que prodncondescendente comsigo, rleixando-o concluir
zir esta venda.
O Sn. GoNÇALVES CrrAvEs-Logo, clle não as considerações, que níio podem ser inteJ•perde a propriedade ; ao capital é que se dá rompidas c não se demorara.
O Sa. PnE>InENTE- A hot•a está esgotaà:t,
esse destino.
0 SR. LEITB E 0IT!C!C.\ - Decretada a jj.
0 SH. LEITE E 0IT!C!CA-A immoralidade
dos factos está nos >eus antecedentes. Em· qt1itlnção fbr~uda da Companhia Loopoldinu.,
quanto se esporava pela publicaçfi.o deste de- seguia-se a partrl mais impt,l't:mto, que era a
creto, emquanto cl!o em annunciarlo para nomeação dos syntlicos.
Londres, em ,iuizo dormiam, por ordem r'o
Deve decla!'.tr antes que, quando o Sr. MiGoverno, por neto do St•. Procur·ador da He- nistro da Fn~enrla recommenrtou no S1•, Propublica,em virtude, sem duvida de ordem cumdor tia Ropubliett que acompanhasse os
do Governo, os autos de uma liquidai;iiu untos como assistente, remotteu·lhe o accordo
forçada da companhia Leopoldina, re~ue feito ent•·e o B:r.nco da Republica e o Gorida por credores que não queriam Jbzer esse vet·no, pelo q u:Ll ~'te Jla,s:íVa ao Governo
accordo, qne afinal f•Ji rcalrzudo.
o:~ 26.000 e tantos contos da divida 1\a
Essa petição foi apresentada em 28de al•ril. Leopoldina.; de modo ~u" o crerlor era o Goseguindo se 0s termos do proces.'o, no qual eram vemo e como crcrlol' Pr:t que elle mandava
representados diversos accionistas,que prova- que o Procurador da Republica acompanhasse
vam perante ás Cnm:l.l'as reunidas que os re- o procr~so.
clamantes de Londres não c·rnm crmlores tia
Pois hem; tmtando se rla parte mais imCompanhia Leopoldina existeute, isso até pnrtantc do JH'o~esso que OI'" :t nomençlio dos
com a declaração do Sr. Ministro da Fa· syrrclicos. quo so t'n7.? Na listrt dos crerlores
zenda, de que a divida era d:t Ri·• da .lanei>·o de onde rlovinm saldr os synrlicos figur~tva
Northern Rail1cay Company, que existia au. como t.al o Banco da Ropublic:t, no valor àe
tonoma, com a sua d.irector·itt cm Londres.
virrte,e tantos mil contos; e o juiz o nomeou
Os auJas ficaram p1•ompto~, com toda essa logo syndico commum dos rCI·l·esentnntes
opposiçiio, em 7 de junho, par11 subirem á rios credores o;trangei_ros, ou dn prmcipal
conclusão da.s Camarns, para revisflo ; e rio!'· m·e lur wglez, que havra apresentado a promiram no cartorio do 7 de,iurrho ntó IS de postl\.
aeo-to, dia seguinto no da pnblicnção do deE como o nobre Sonatlor pala Hn.hia f:tllou
creto qtle passava elas Gamaras pura o ,ini~ ha pouco nos juizes quo vão executar u dosingular a competeucia para esse jnlga- crr~to, posso inforrnar a S. Ex. que n~que!Ie
mcnlo.
momento t11.lvez estrtvn Pendo apresr>nt11tJo om
Durante osso tempo e!lfs dormiram no car- CaurM'tt Commnrcial n protesto rio um dos
torJo. Indagou do escrivão por dil·orsas ve- juizcr.o contr11 a iuconstituciunalidu.rlo tio t!ozes, onrle estnvam ellos. A resposi:L foi qno croto do Governo e contrlt 0 neto qno dcc!n.J•ou
o SJ• Procurnclor 1la Ropuh!ien. ''s !ovam em aliquirlllçiio t'or·~nrln, ll:t Cnmpnnhin Leopolcouflnnça.
dum.
Ha mais. Os autos estivomm com o ProE', portn.nl.o, um ,juiz ~uo se lovn.nt:t pam
cm•ador• da Republica, um mo~; 08poravn-so pro tostar eontm e'sus dispo~içües. E, per-
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gunt11 oo nobre Senador: tJ·otava·se rio regn·
111mentar o <lecreto n. 1.0:311, ~ue ,ia o Jôr11
nelo de n. 1.3:3·1, expcdi<lo pelo nobreSen11dor
por Minas Gel'!1~s. quaudo Ministro. 'I
Tinha o Governo competencia para regu!a·
ment.nt· pela segu!l!ln vez um decreto 1
0 Srt. SEVERINO VIEIRA dá um aparte.
o sn. Lmm E O!TICICA-A lei no 1.030 jit
estav11 regulamentada p8lo decr~to n. l.:l34.
A que vem a uovn regulamen•ação? O decreto n. 1.030 é verdadeiramente uma lo i.
OGoverno ProvisoriL), no uso das attJ•ibuições de Poder Executivo e Poder LPgi~lativo,
ao mesmo tempo, expediu este decreto que é
perfeitamente um reguln.mento. Podo dizer,
applicando-se ao caso aquillo que é contr11rio
ás normas jurídicas, ~ue é uma lei regula·
mentar, porque participava da natureza de
lei, ppr ter sido expedido pam prol'er· á organizaçiio da justiça federal, .e participava
da na.turez11 de regulamento, pm·que continha disposições ve1•dadeirarnente regulamentares •
E tanto não havia. que regulamontnr o
proprio decreto 1.030, que quando o hon.
rado Senador por Minas Gcra~s Ministr•o do
Interior exped1u o decreto I .3:34, houve opposiçiio do Jôro; lcvn.n tnram-sc rcchtmaçües
por ter o Gover•no regulamentado um decret.o
que jiL era um regulamento.
Todos toem noticin. das contestações rntão
opposlas á competencia r'o Governo par:t expedir um decreto regulamentando aq nillo
que era consido,l'udo uma lei regulamentar,
que se achava em plena execução.
Pois bem, além de regulamentar uma lei
já regulamentada, o Sr. Ministro actualjulgou-se com competencia paJ•a estabelecer•
certas regras sobre org•tnizo~iio Judicitiria,
pa1•a o que o Governo nfio tinha. autorização.
Esse dncrcto fui expedido rle p1•oposito e
unicamente para ser posta cm oxecudio a
decisão mandando que fosso liq11idarla a
Compa.nhi11 Leopoldina, por• um juiz singular.
Devo lembrar que nesta materia individualmente ó contrario ,i, justiça. distribnirla
pelas camaras; apresentou na outra Casa do
Gongi·osso um projecto '·evogando o decreto
1.030, que estabelecia este modo de ,iulgn.·
. monto. por ontell<'Ler sm• mais gnrantidom
dos direitos dns partes a decisii.o pro!erida
por um.,iuiz.
Mas si n.~ cnmaras dovcm existir, si um11
sentença deve ser dntlu em carnara de jui~cs
reun~los, ó, pela swt impol'tancia, a dtt !~ui
dação ti:JrçadtL rle uma sociedade anonymn,
·p<.~rquo nlltL importa tl rli~soluçfi.u do 11111 coutrncto, tira a accionistas o rli1•eito ii. propriedade rle seus capiliws, trnt1mdo·~e do capi·
t~tos ordinariamente de g1•ando valor.
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l\r•sl.a quostiio, por exemplo, essn. impor·
tancitt ó snpm·ior a :!00 lllil contos; os intet·esses a. h i envol yidos síio, por consequencia,
su poriores ao do outras causas; e, si o decreto di\ á camara commercinl competencil1
par•a julgar causas de vn.lor excedente a
cinco contos, como atrectar a. um juiz singul~tl' causas de maior valor, um11 causa em
que se trata dtt liquidação d11 sociedade 11no·
nym11, pois qualquer taverneiro póde ter um
pl'ocesso do valor de cinco contos, ,julgado
na cttmara cornmercia.l, e uma companhia
anonyma póde ser consideradl1 como tendo
menos importnncia?
Em todo o caso, regulamentou-se uma lei
que já eslava !'cgulamentada, c no decreto
alteraram-se disposições não só do regulameu to já expedido como da pr•opria lei
n. 1.030, e uma dellas, não fhllando em
outras, l'oi justamente esta do. competencia
dtt camara varo. sentenças definitivas, declal'antlo q1mes as sentenr;as detlnitivas, não na
amplitude da phrase do decreto n. I .030sentenças definitivas, - mas limitando a
competencia da camarn sómente ás sentenças
detlnitivns naque!le.; casos que tiv.essem dilaçiio probatoria ou raziio final.
Este ó quo foi o escandalo; a sentença tio
juiz lbi annunciada para Lomlres antés de
tier pronunciada; os jornaes publicaram os
telegramm~ts em que o Governo dava a noticia a particula1•es de que esta liqu idaçiio ia
ser declnm·Ja. Tudo annu~ciava.se antes,
sabia-se o que o Govemo fazia, o qua a justiça in. fa~er.
0 SR. RoDRIGUES ALVES-Qual O interesse
do Governo1
UM SR. SENADOR-Levil1!ldnde do Ministro.
O Sr~. LEITE E Ü!TICJCA-,-Ser bom para. os
credores, que lhe promottiam 700 mil libras
sterlinns, sem comprehcnder• que estas 700
milliLras esterlinas não cl!cg-arinm ao Go·
vel'no sinüo depois que tudo isto se tive;;se
lir[uidado, com as succe~sivas. .rtuestões que
esttt liquidnçiio v:te trazer.
Não sabe qual o interesse do Governo, nem
pórlo rlizol-o; mas o !il.cto é verdadeiro, o
lilcto se deu, porque não foram só os gerentes
dos ban<os que o communicarnrn pai'U São
Po~ulo; o orarlor teve noticia talvez oito a
tlozo <lias antes que o docroto ia sor• expedido, e ttcabou do dizer• que foi um cidadtlo
ing-lez no SéU c'cJ•iptOI'io 'lllC llw foi rcferil•
qu~ rio Lonr)l•es tinham l.degmphurlo que a
lutuitla~ão ia ser feitn pelo jniz ~í11gular, pOI'quo ia H:~r expedido o tiOCI'eto dando-lhe esttt
liwnldatle.
•
0 SI\, RODRIGUICS Ar,·vgS tlit um aparte.
O S1t. LgJ'l'!: E Oll'ICJCA-Desgrnçadnmento
os interessados dest:L voz acortamm.
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minilu:L, conclúc rleclilJ'Uildo que vota pelo
J•equel'irncnto, po''iJUO o ucto do Sr. ~linistro Ptesidencia dos Srs. llfanoel Victorino e Mãdo fntel'ior ú il 111aior inanol'alitl<Hio quo se
n:el de Queiroz (Vice-Presidente)
tom commettido neste p:1i~. (.·lpoiados e n<io
apoiados.)
Ao meio dia,abre . se a seesão, estandp praO quo se C> tiL fazentl.o iJ o aviltamo11to do ~entes os Srs. Senadores Manoel de Queiroz,
Cl'Ctlito brazileit•o, o nesta occasião sente' J. Catundil, José Bern!ll'do, Joaquim Sarnnutu qtJC tenltttJnos do ver consequoncia.s mentu, Rttulino Horn, Francisco Machado,
nmit,, ,losastro,as <1c altemção·tla jttsti~'a p11r ~lltnof.l Rtra.ta, L~m·o Sodré, Just'> Cherum Govet·uo quo o ll1~ qnaudo lm nccessi!lat.le !lllll~t, Benetlicto ~e1t~, Gomes ~e Castro, N!J·
do YeJtccr ob;;tttculo; relativilrnente aos tr1- g-uetra. Paranagua, Ptres Ferre1ra, Cru~,Joao
lmnaes.
cordeiro, Pedro Velho, Alrnino Alfonso, Al·
F.1 . d',cus"'ío
ad'atla
eJa
hora
e
coma
varo Macha,!o, Ab<ll'n Milanez, Alm~ida Bar1
11
•• c·', a
.. ' , , ;·. •
reto, Gonçalves Ferreira, Rosa e S1lva, Joa•
• ''
].lalu.vJa o Sr. Gonr,.alve, Ferretra.
qmm Pernambuco, B. de Mendonça Sobrinho,
Rego Mello, Leite e Oiticica, Coelho e Campos, R"sa Junior, Severino Vieira, Virgilio
ORDEM DO DIA
Damazio, Henrique Coutinho, Porciuncula,
Thomuz Deltino, Feliciano Penna, Gonçat ves
Cha vcs, Fernando Lobo, Rodrigues Alves,
VOTAÇÃO DE MATEUIAS Er-1CimRADAS
Paula Souzo., Moraes Barros, Caiado, Leopoldo de Bulhões, Aquilino do Amaral, Al·
Postu a votos, ü approvudo. em 3" disr:ussi'io IJm·to Gon~'u.lves, Vicente Machado, Gustavo
e cm escrtttiniü secreto, J.lOI' :>o votos con· Richard, Pinheiro Machado, Julio Frota e
tm 5 e, sendo :ldoj•tnda, ''"c ser submettidu Ramiro Burcellos {48).
:1 'an~çã.o prcsitlcnei:cl, a prupo;iJ;ão da Ca·
Deixam de 'comparecer, com causa partlcim:\J'tl. dos Iwput;lflos n. 1!, de 1807, auto ri· pat!a, os Srs. Leandro Maciel, Eugenio Amo·
z;m!lo o G.. vcmo o. concmtor um :mno de J•im, E. Wandenkolk, Joaqutm de Souza e
lieellf,,éL com or·,lcnado ao telographisto. cl!e(e Generoso Ponce ; e, sem ella, os Srs. Ruy
!la Repartição Gcr:~ 1 dos Tdegr•o.pilos All!•edo Bnrbosa, Domingos Vicente, Q. Bocayuva,
de lima Albuq Üerq no Mello.
Lopes Trovão, A. Azoredo e Esteves Junior,
Posta a votos, ó n ppr"vada em 3" Jlis- ( 11).
cüssiio o om rscrutinio ~ecreto por 32 votos
g• lida, posta em discussão e sem debate
contra .f, o, sendo atl"]itttd<t, vae ser submet· o. pprovada a acta da sessão au terior.
ti<l;~ :1 s:mcção presidencial, a proposiçii.o tla
nwsmu Co.tnara n. 12, do 1807, quo autoriza
1 o Secretu••lo dó. conta do
o Gol'erno a concc1lcr no cidadão Luiz Ro· O
seguinte
dolplw Cavalcanti 1le Albu~uet•que, director
das Rondas Pnblic:ts t1o Thesouro Federal,
um anno tlc licença com orrlcnaclo.
EXPEDIENTE

!i!.•··

'•'

c!) § r . JP'resãdonlU.c-Estando esgo·
Officio do I o Secretario da Camara dos
tatla a mnJoriit 1ln. ot·dem do t1 ia, vou levan· Deputados, de 27 do corrente mez, remettat• tt êessiio, convitlawlo os Sr·s. SenotloJ•es tendo a seguinte
pam se l'Dunirem amanhiL, ús homs do costumo, em s11s,iio sceret:L, pnm o fim do toPROPOSIÇÃO
m:u·em em consi<l<·raçiio um acto •lo Poder
Executivo, t•cntlontc <lo appl'OV<l.\'ÜO do Se·
N. 19 - 1897
nado, o desi~·nando para urdem do tlía da
SC"llinto sos;;iio pttbliea., qU(l se ro"liznrÍina
O Congresso Nacional rosol ve:
_p;oxim<L scl(und<~·l'ui rtt, 30 do corronto mez :
Pl'OJ'Ogar ~tnctual sessílo Jogislntiva ato o
Tt•a.bn.lhos do Commissiics.
•lia 5 de outubro rlo corrente anno.
l.cvani.n·so a sos•ílo ús :; horus o 15 minu·
Ctllnam rlos Depu tntlos, 27 de agosto de
to·' !ln. L:tl'<ln.
lH!I7 .- ,l,.t.lmr Ue.<m· Ri11s, Presidonto.Julia tle Jl!"lto Fi/lw, ]" Sccrctal'io.- C!lrlos
áHfJHsto \'alente Novacs, 2" Secretario.
Fica. sol.Jro a mesa., para sor tliscutida na
sossiio scg n i uto.
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Sete authenticas da clciçito ~enatoriltl ·a.
que ult-imamente se procedeu no Ewv1o do
Paraná.- A' Commissüo de Con>tltuiçüo c
Poderes.
Oft!cio do Presidente •lo Estal!o de Goyaz,
de 7 do corrente mez, ofie,·ccnndo um cxem. :plar impresso da mensagem que apresentou
aCamara dos Deputa1los duque! lo Estudo, no
acto de ser installnda, cm sessão ordiuaria, a
24 de 'maio do corrente nnno.-Agradeça·se e
archive·se.

o s~·. ~o 8ect•e1;:a·io dcclam que
nüo ha pareceres. •
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que o Podot• Executivo expcdiri:L os rcgnl~
ment!B ncces~nl'io.~ prtt'D.. a lllln. oxccw~~ão 1lostrt
loi, nem por isso cstavn, inliibido de J'cgulnmont:tl-a, n vista oh disposiç·ão do nrt. 48,
§ I" d:t Constituiç:"io.
0 Sn..CoELl!O E CA)!PO,-Apoiarlo. E' func·
çii.o propria do Poder Exccnti vo .
O Sn.. GoNçAJ.VEô FErmEnu-Podcria hoje,
desde que niio me occupei ola assumpto mt
occ:J.siüo em que fui nprrsentado o mq unl'imento, por estar at!cantada a !10m, e porque
niio quiz requerer· Heg1rnoh prorogar:iio, fu:tigamlodesto modo :tutton,,iio do Senul\o,rlispens~•r·mc de occupar a tribuna para responder
:is consideraç;ics com q no i'ttnllamontou o seu
requerimento o nobre S!!n:tdot• pelo Par•anit,
o ús fJUe, em scgu i.la, fez o illmtre Senador
pelas Alu.guas, desde que o Di" do O((icial de
bojo traz as inform:~çõo;; que o honrado Senàdor pelo Pu.rana pediu, e que, portanto,
dispensam a approvnçiio do seu requerimento.
O Srt. LmTE E OrTrcrc.\-Estas informações

Continúa a discmsão, adia•la na ultima
sessão, do requerimento rio St•. Vicente M:t·
chado, pedindo que o Governo informe em
que se h:J.seou pam expedir o decreto exigem novas i nformnçlíes.
n. 2.579, de IG de agosto 1lo corrente anno.
0 Srt. GONÇ.\T,vE;; FERREII:.A-Estou de O.Ccorilo pcrfei tn,mnlt to com a, 1lnutri n:t o com as
O 81•. Gonçalves JFerrei••a inlbrmaçüe.s que o Dia1·io Officiat dá .u pro·
(I)- .<:;r. Pt•esidcnte, ouvi r.om torla atten· posito 110 rc•querimcnto do nobre Sen:ulor.
ção o discurso do honrado Sena lo r pelo PaO S1t. LJ•1!'rE E OmcrcA - Até com a douraná, e logo que S. Ex., depois de fuzer• as
suM razões de ordem, indicou qu:ws O> ter· trina rcguln.mbntttl' ~
mos do seu requerimento, julguei-me abri·
0 SR. GONÇ.\JNllS FEitREIRA - Lá chegado a intet•vir no debate.
garei.
Faço esta declarnçii.o par:1 dar uma s::ttisfaçiio ao meu illustre amigo Sen:vlor ·pnla . O Sn.. LEITll ll Onrcrc,\-Esta ó nol'a!
0 Slt B. JJE ~[r·:NllOXÇ.\ SüBIUNI!O - A lei
Bahia, que tomou o. palavra, na crença de
que nenhum outro Sen:J.'Io;· responderia ao n. 1.030 dá arlto;·iz:t,,i,o ao Govcmo p:tra cxillustre autor do requerimento, e n:i.o pela pcrlir• o; reguln.mento:>nceessarios IJIIl'a a IJoa
razão que S. Ex. allegou tte ser eu o mais execução das leis.
competente, mas pcirqu'o est11 v a em c:1U~il a
o Srt. GONÇAl.VI~S Fl'RRIWU. (pm·a o Leila
miuha pessoa, e mio podia deixar de towar e Oi,icicrt)- Per;o a. V. Ex. que, attendendo
parte nesta discussão.
que niio tenho dn, tribnn:t o mes:uo h:tbito
O illustre Senador estranhou que o Poder que V. Ex. tem, o que não posso produzir os
Executivo tivesse baixado um regul:unento, mesmos :tl'gumcntos com o lwillmnti~mo com
quando a lei que clle prucurava reg-nlamen· que V. Ex. costuma fazei-o, tenll:t p<tri!.
tar era do Govet·no Provisorio, quo, tendo com111igo n. mesm:t attençiio que ti vo prwa
em suas müos todos ospodcrcs, tinlm tambem com V. Ex.
o de regulamentar, e a lei n.l.030, om qucsO Sit. LEI1'E E On·rcwA - Est,ou danrlo
tüo, era nüo só um11. lei como um regulaprovn de utt.~nçiT.o para com V. Ex.
mento.
S. Ex:. fez estas consillerações natural0 Srt. GüNÇAT.VE., FlmRI~II\A- !Ioi do tomente porque niio conhecia a di~posiçilo dtt mar cm consrdeJ•a;;ão o aparto do illJISlre Selei n.. 1.030, arC. 226, que dlt cspocialmont.e nador.
ao Podei' Executivo a attt•tbuiç:io de lazer
Como dizia, jnlgar·me-hia dispensado de
os ·regulamentos·nocess:trios para a execução intervir no dcballu, ,J,pois das mform:H;ües
das leis.
,J:Ltlns polo lJicwio Offir:ial tltl hoje; cntreMas ainda, quanrlo a lei n. ; .030, niTo ti- tn.nto, niio mo quero oxnnir do folia n, tw>vesse, em um artigo ospcdn.l, tlutl!rmintt~lo pnnsu.hiltdtt·l,. q11o p.,,s' pr11vi;• dn ncl.o !.lo
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Instituto tlos Atlvogo.dos, p~T'Il. consolidar a
p,Jr• es~n. ra?.ã•.l, o Pntlcr Executivo tom o
lei n. 1.0:10; o pln.no (',Ji Jevatlo ú, cxncuç;lo diJ•cito tlo l'Cg'<tlamcntru•. Si, porem, o regu·
pelo meu successor o St•. Amttro C;waleaali, larnl'lll.o n' ,;un. r·.x.,cução p1·o.tic:1 não core soh a pre~itloncio. de V. Ex., ~ uantlo os· l"";pon.le ao penlit<ncnt·J do le>:islarlor; si o
teve á fNnl.c dus negocias publicas.
Ouvet'<JU, •Li~tis n. pr•IPI"i:t pessoa, uu ruuitas
Foi V. Ex. quem publicou 11 primeira. vezes o prtJprio Il'!inistJ•o que expediu o rcparte tlo trabalho, cujo plttno concebi, e tem gulrtmonto, entendo!' q11c interpretou mal ou
a dato. de !6 de fevereiro.
cxcedru o po.rn ·ar consagra·~ o na lei, per·
Para responder, portanto, aos nobt•es Se· i(llnto: qué supero~tição será essu. que. deve
no.dores poderio. invocar cm meu f:J.VOl' a au· fa zct• com que o Gove1•no não torw med id;J,
toritlado moral de V. Ex., q uc o.ssignou o alguma, deante t!e uma má execução da lei 1
primeiro decreto, que faz pf1rte do plano t.h1 Demais, não 1!11 pm•igo 11Jgum nessa doutrinlt.
com missão, a qual dividiu o seu ~raballto
v. Ex. s11be, Sr. Presidente, que o Poder
em tres partes: a 1", que trata do pessmtl dtt Le;,:isl11ti vo ó um poder ~ue não se reune
just.iça locnl; a 2", qUt' tr;tttt tia compe- sinão periodicamente; muitas vezes esta em
tencin., e n. 3·•, que trata tlo funccionulismo. !'<~pouso, snguJHlo tlizem os oscriptores; enOI·a, si V. Ex. tivesse o. respeito o. memm ti·etanto que o Porler Executivo e um poder
opinião qne teem os nobres Sc@r!ores, com eont,inuo; e um poder cuja actividad~ se
cm-tez11 nii.o teria ns~ignado aquelle regula- exeJciC'l todos os dias. Si ha qualquer• estre·
mento, porque elle cog-ittt de assumpto jit mecirnento dos inteJ•esses publicas, primeiro
tratado no regulamento n. 1.334, tl~signado tio que qualquer Ol!t!'o puder, oxpeJ•imento.
pelo meu iIlustro amigo e collega Sermtlor a suo.J·epercursão o Poder Executivo.
por Mi nus Geraes·.
0 SR.. MoRAES BARROS - E si. o ExecutiVO
Invoco, poi~. aautoritlade ele V. Ex. pnra niio puder ai terar o regulamento, q uern po·
apadrinhar-me com ella e dizer que aquillo clora fazcl·o ?
·
que concebi, quando nomeei a Commis>ão
0
S!t.
GONÇALVES
FEHREIRA
- Deve O
para regulamentar a lei, foi por v. Ex.
Podei'
Executivo
cruzar
os
braços
o rloixar
approvado antes que o fosse pelo nobre Preque a lei continue •L ~cr executada, com lhlsidente da Republica.
searnc•nto do sou (·spirito e principias ?
O Sr~. B. DE: MI~NooNç,~ SnnmNno-E' uma Q,•rtamente que n inguem tiro.I·á e>sa conquestão de Jhcto que todos conhecem.
clusiio.
Eu digo que niTo lm perigo algum nesta
O Stt. GoNçALVIls ~'rmRgiitA-Pm·um, nã'l
mo q uor·o apadriuhar sóuwn te com u auto· duut.rintt, porque r. .. das as vezes que o Exe·
ritlade ele V. Ex., quero tambcrn mostr•ar tiO. cutivo, regulament;mtlo. uma lei, excerler o
Senauo que si a opinião qne tenho a respoir.o pensarnenr.o do legislador, quando o legisó falsa, não, é uma opiniã.o intlivi·ltml, ~lliL ladm· ~e reuu ir tom nas suas mãos o re·
tem a longa pmt!co. elo tOill[•O do regímen mo,lio de rovogai' e~se regulamento e inter·
extincto, e t.i sustent11da pu!" aq ncllcs q rre, pt·etar VOI'tladeii'amcnto a lei.
commentandoa Constituiç,:i.o do Impor•io, nosr.a
0 Slc LEITE E O,•rJCIC.~ - 0 Poder Legis·
p~trw relativa tt tla Republica, dd.o ,,o Go- lati vo niT.o pólo revogar regulamentos.
vel'!lo o dir•ei lo d~·regula.mentat' as lcts paro.
0 Srt. Go:'<IÇALVE.l FERREIRA- Quant.]O digo
a sua boa execuçao.
Não importa que o Poder Exec11tivo tenha revog11r re;,:ulamento, quero dizer que o Le·
uma vez abusado do direito de regulamenta!' gislativo pó·lo l!evogar a lei que deu Jogar
pam que este seu direito fique piLra aclcant~ o.o reglllamento; ou antes, póde rlizer que a
lei não contém o pensamento que o Exein tm•d icto.
cutivo
quiz da1• ao roglllamento.
A questão ó saber si o Governo regula·
mentando a l<Ji, alguma vez exce,Jou o ponsll·
0 SR. LE!1'E " 0!1'!C!CA 1lá um aparte.
menta do legislado!'.
O Sit. Go~n.\LVI~~ F'I~IttU~IR.\. Estou
O SR. LEl1'E N On•JClCA- E:::sa ú q<Jo ó a mnstr;uido us r:l~ücs da cun veniencia da douquest1lo.
trina q11e sustento. O nob1·o Senador lera
occasiliu
de emittir lambem a sua opiO Sr:. B. DI~ Mr~:-<D>NÇA SonJuNno-Sornpro niito.
entoncleu-se assim, atti moômo no tempo da
Digo que niio l!o. perigo algum om que sojtt
monarchin..
•
f<LCI!<tar!o ao Pudor Executivo !'CYogru• leis
o Slt. GoNçAr,VJo:s l"!~[~J~Imu-o fjllC srr.o os c> l'<l>:'III:trnoutus, iJOl'<JIIO lu)io que o Podei' Lo·
regttlauwllt.o~ ex1'rdidos pr·lu Potlr·I' lüoen· g·islal,i \"O so I'<•Uriii·, cstú, c·sto 110 ~en pu!' feito
tivo 'I Nfi.o s:"10 oin;i.o o tlcsc·m·"ll·imeutu do dir•pito tio, illLOI'PI'•'t'""'"" ld do mcuo clifl'u·
pm·••cm· PXamdo pol,> lo~·i>l:v.luJ•, q1w IIrr.11 r••ur.o ptl!' tjll.J o 1\•7. o l~xecuLivo, explicai' a
pt'1do dr·seor 1t toda::: tts miriUuias dtl c·xecut.üo mo:-;ma lt~i uu fa.zot• IJlltjra. 1'ovogando pord:;.~ lois.
venl.ru·tt o inconveuionto quo houver na oxo-
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cn<}<io dn. lei, em virtude rio reg11!amento .~o lei. Ot•n., pe,,o a S. Ex. que me mo:Jtre um
Gn I'Cl'n".
'ó artigo da lei n. 1.030 •.•
Entr·omos n.~·o1-a nn. questilo de snboJ• si o o SR. Lll!TE E 01TlClCA-Dh?
q11e tez ultirnrunento o actual G/JveT·uo toi
em obedicncia OU ni1o ;i, lei n. 1.030, feita
0 SR. GONÇALVES FERREIRA-Dê-me li·
pelo Governo Provisorio.
c~nça, niio mo interrompa a minha nrguVc,jJLmos si o reguln.melltO promu lgonuo pelo mentllçiío.
meu honr:tdo :tmig-o, Ser11uJor pr.r i\lino.s
Dizia. eu, peço no nobre Senador que me
Geraes. obedeceu no espírito e pensamento !ln. mostre um só m•tigo da lei n. 1.030, pelo
lei, ou si, ao contmrio, roi o novo regula- qunl s~ conclua. que isso seja expressa dispo·
monto que procurou consultar esse pensa· siçi1o de lei.
.
mento o rest.nbelecer tt verdade da lei.
Ao contrario, do art. 93 da lei n. 1.030 se
Antes de entrl\1' nessa. demonstração, rlevo deduz que ao juiz singular compete a decre·
dizer que é com pezar• que emitto eRta opi- taçiio das fitllencias 011 liquidação, porque ás
niilo, cout.mr·itt á do nobr·o Senador• por• Minas camaras só monto cabe a sentença definitiva.
Geraos. ,Antes de conhecer prssonlmento
Ainda do art. 9-1 se deduz isso mesmo,
S, Ex., porque só tive essn. honr:t quando ;:1
Por isso, o nobr•o Senador ni1o mo mostra
ia no rleclinio da minha atlministrnçiio, ji 0 um. ar:tigo expr•osso da ~i, dando ás camaras
conhecia pelos actos com que i Ilustrou a o dn•mto dess11 elecretaçao.
pasta, guo depois de S. Ex. mo coube. Por- o O SR. LEITE E OtTIC!CA- Eu mostrei a
tanto_, e com o maior pezar que tenho de V. Ex. oart. que di sómente ao juiz o dir·cfor·1r-me a um regulamento de S. Ex. que, reito de proferir despachos interlocutorios.
ontonrlo, deve ser modificado. ·
Ha um facto que devo fallu.r á imaginação
o SR. GoNÇALVES FERREIRA_ Devo dizer
elo Senado. Ató 1893, data do regulamento ao Senado que.quando resolvi a nomeação de
d_o nobre Senador por Mil)as, a pratica rto
fo.· ro ela C:tpitnl Federal era a de dar nos J'uizes uma commissao para regulamentar a lei
d
n. 1.030, entre outras reclamações que me
smgu Iares a ecretaçiio das fu.llencias.
foram levadas por juizes e advogados desta
O Slt: B. DE MENDONÇA SoRRINl!O-A poiado, Capital, sobr•etudo pelos juizes de quellloproHa multas caustt,;julgadas nesse sentido.
curei cercar-me, e a. quem procurei dar
O SR. Go:-~çALVES FERREIRA:_Recordo-me, torla a força possível, umas das reclamações
por• exemplo, destas tres questões: a da Com- digo, foi exnctamente contra a disposição do
panhia Geral das Estradas de Ferro, a eltL regulam~nto de IS~~· que dava á!!_ camaras
Companhia Ter•J•itoJ•ial o constructortt e a do com,u~ermaes a demsao desta~ questues.
Baneo l11dustrir.l e Merc•mtil. Todas estas 1 .J!tzJam·me elles_ que dar as camaras a detres questões for,tm resol vidu.s por juiz sin· msao dessas questues qu_e por sua n.atureza
guiar·
devem ter uma resoluQu.o· breve, serra con,
.
trariar• o pensamento do legislador commet•
O Sa. LEITE E OITJCICA da um aparto.
cial, que até tleclar•ou que a fall!mcia devia
O SR. GONÇALVES l"EltltEIRA-Lá irei.
SPI' decretada dentro de 24 horas, e publi·
o SR. LEITE E OITIC!CA-Por que razii 0 é cada immediatamente.
sabio o Governo de h()je, c niío o é o Governo
O SR, LEITE E OITICIOA dit um ap11rte.
[lO llontem?
0 Slt, GONÇALVES FEltRE!RA-Ambas; nos
. O SR. GONÇALVES FtmREmA-Eu niio estou stamos tratando das questões que for•am
dizendo quo o Gnve•·no ele hoje ó sabio · é ecompr•ehendias pelo Regulamento.
um:L questi1u de intelligencio..
'
Antes de entrar• na questiio, nessn. occasiiio
Como di~in., este facto do 1·e falln.t' 11, imn- niioprocurei saber si liavirtgrnnde razão dn.ss
ginaç~"io do Sen:v!o, A PT'n.tica tor·no 11 !'O· reclamações que me c!Jog;aram, mas por• is'o
pctir,seg;uiti:L uo tür:odl1 Cttpit,;l ~ra que 010 mesmo tiUjeir.oi a qucst.iio ú uma commissiio
,JUIZ s\llgu! 11 r compot. 111 0, decT·et:wiio elas Jhl- <lo competentes, o cujo . nome rnclui o tio
lenci:ts o tlaliqnidaçiio J'orçad~t rh;s socieda<les meu illust.re contcrJ·anoo o digno magi~tt•~tdo,
o Sr. Afi'onso Mirttmla, a quem se atiribue
~~~snh~~~~ss.. Parn prova, uca b0 tle citar estes 11s dewnvolvidas e luminosas mzües de ordem
que precederam o decreto tiio impugnt~do
O nobre Senador por• ~linus, ni1o certa- hoje.
•
mente pelo :::osto.só <!e contrat•iar a pr•aticn,
Si os honrrtdos Senadores pelo Paraná o
maR. lliltJ~l'ulmonto convencido de que essa Al~tgô:ts tivossm liilo com bastante atlonçi1o
prnt<ca na.o cm n. molhm•, expediu o rogula- r~sa exposiçii.o de rnot.ivo~, ou com certeza
mcnt.~ n. I .:}:1.(. Diz unol>J'tl ~:enadop po1• ni•o teJ'i~~ noco.,;sid~Ldo 1!0 cl:Ll' ngot'tL :1s r·azüos
Al<Lguas, o n:w (ji\Ol'O pusmt' wl~;mt.o s••mj om quu mo J'uudci pnp nomear es;tt cum·
lho ro.,pomlor:-por ostur tlo accordo com JL missiLO.
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Ot'a, si como s. Ex. havia pressa na exprdiçiio do decreto, como dormiu tanto tempo
<'lll pot!er·
tio Presidente da Republica1
I 'arre" umrt contr:vJicçfl.o!
l\ü.o o>tou lmbilit:Jdo, como o honrado Sen:H!OI', pm•a Ji1ze1' tal declaração, nem contest:LI-a; mas digo quo niio sei em que poderia
aJH·ovuitarcstc eBtra.tngnma, porque S. Ex.
s:dto ~1w :1 sentença que doerem. fallencia
11iio
pns'a 0111 julgndo, pótle ser repetida tan·
m:lis.
tas ,·czes qu:tntns quizorem.
O S!t. Ronmau1~s Ar,vEs-Apoiado.
Supponlm V. Ex. que o juiz singular, ou
O SR. GoNçATXllS fiEI::n:mA -S. Ex., n. ü•m:l!'a, a quen1 estava aifecta a questão,
porem, ti ou inlót·nutções que toem :--ido contes· resolveu niTo concedendo a e!iqui1lação, mas
ain•la assim o decreto não vinha acabar a
tadas em al'tigüS pultlic:tdos nos jol'llae,,
·
O homado Sen:ttlor rdc!'ilHC até u um qncsrão.
.!:i. vê qU<J csto estJ·atngema que. V. Ex;
Iàcto, pm·ém, rt respnito do qu:1lloi mnl in· irnngi:tou tJar:t accus:H' o Governo, or:t inutil,
formn.fiO, segundo urnn negativa catcgm·icn porr]Uil :1 que~tão dn liquiclação polia
que hontem publicou no Ja,·,wt do Com mareio ~cr
~empre renovada.
o procurador d:t Republica.
Vê, p01·tanto, o nobre Senndor que não se
0 SR. LEITE g 0Ú'l!CIC.~ d:i. um :ljl:J.l'to.
elevem faz('r :tccusações de certa ordem,sem ao
O SR. GoNÇATNEs fiERRllmA-V. Ex. niT.o monos verific:tr si o interesse nacional é ou
pórle dizer quo rt ntrirmn.tiv:t do procur•atlor não ntrcct:ulo, si porventura, não se prat.i·
da Ropublicn, lbib. cm urn jornal da. mainr c:tndo claquelle mo·lo, ficava prejudicado o
circulaçii.o o com su:t autor•itlrtde,tccnh:t rneno' iJJtciresse que estava em causa, e si o Governo
valor, ou pos':t ser invrtlidrt•h por um inlbr· tinha es.le interesso que o nobre Senador
imnginou.
maçiio 1lo escrivão dacla rt V. Ex.
Jlovo tlizer quo havia interesse publico na
O ~mcurarlm• da. RPpublic<t é um moço já conhecido nest:t Cn.p1tal pelu s1m Clrcur:uspecção q ucstão, porquo o Çoverno hoje é credor ·da
c respoitilbili•larle, e niT.o >orirt capaz do dizer companhi:t, inte1·esse que ello rem obrigaque nunc:t tove em seu poder esses autos si ção de acautelar; devenrlo-so notar que esta
di vid:t, n:t su:t maior iJarto, não foi contra-.
porventura os tivcs,c.
'
hida ao tempo tlo Govm·no actual.
0 SR. LEITE E Ü!TICICA-0 escrivão, inter0 Sa. VWENTE MACHADo-Não tenho intope!lado pol' mim :tntc-hontom sobre eS>o
Jacto, clecl11rou pel':tnte tlivo:·sas pos>ous ser res>O nest,n. qnestfl.o, mas pergunto a V. Ex.
si o Govnrno nomeou soLl procurador o Banco
verdade o que )la via iltrirm:tdo.
0 Srt. GONQ.\LYES FEiml~ntA-:W:ts V. Ex. tia Republic:t 'i
O SR. GoNç.u,vgs [IBRI\Ela.~ - Apenas essabe que essas declarações f(,it:t:; pelo oscriviio
em particular, não podem merecer Jc tou tratn.ntlo rl:ts :tccus:tçõos elo honrado Senador po1' Alaguas, e fazenclo a respeito os
publica.
devidos com montarias. (ri partes.)
0 SR. Llll'l'E E Ü!TICJC.~- ['Odt•lll ter.
N;1o lia interesso mais rcspr;itavel para
0 SR. GONÇAT,VE.> FElllmiJU-Por 0~'0 )ll'O· o procur:ttlor dtt Fa7.encla Nacional elo q no
cesso todus as uccusaçücs podem ser roitas.
acar1 tdat• um:t diYitltl supm•ior a 20.000
O SR. LE!TS E ÜITICJCA-E com um :L ne"a· contos.
tiva todas us aillrmati vas potlcm ;;er ~e
O S1t. Lml'E E OITIC!CA dti um aparte.
gadas.
O SI\. GoNÇALVES FicimEmA-A commissão
0 SR. VICICNT8 MACI!ADO-.Turidicnmonlc foi nomeatl11 por mim, em 18\Jfl; a primeira
o escrivão tom t'é publica.
' p:trtu do rcgulanwnto roi public:ula em feveO Sn.. Go~çALYn1 lfEitJU~l!L\.-~ras cllo fHZ rcil'•l deste 1111110; o, t1111ta sofl'eguidüo huvi:t
cm r<·solvot• a qunst.:io dn Leopoldina, que,
eSS!t atllrmativ:t camumriumootr..
potlcwlo ist.o St'l' J'eito ua mesn1:t occasião, só
O honrado Scnn.dor por Aln~ihs fui :ti.t\ tto se [lltblicou a parto elo trabalho que ostava
ponto do c!1lssiflcar o lttcto •do <'sertnll:t!o o cnncln idrt.
para isso rof,)t'iu-uos que, aut<>s do d"cr~to
O S1:. Llm'E Jc 0!1'ICICA. Ilit·urn aparte.
set• expcditlo, j:i om collhcciclo o que devia
sel-o; mns Io:~o c·m St~g'uida. (l,•t!lal'lHl quo t'!'RO
O S!t. Go~çAr4vEs FglulETRA- !'tias V. Ex.
docroto este1·o JlO!' muito lulnpo 0111 rtotlcr d11 uclt:' [touco J•ospoitavol o iutm·osso ela Fuzcntla
Presidente diJ.lterJtrblica, 'JUO repugnava ox- publicu, o qno o Governo não devo ser solipcdil-u.
cito cm ampat•al-o ~
O 81:. L!U'i'l~ l•J 011'1CICA t1:'t um n.p:trLo.
0 Sn.. GONÇALVE' flrmltlmtA-0S mini~tros
tomn.m u msponsahilidatlc tios tmbn.lhos qne
Ih.zom o tios que m:tnclam tuze1'; o ministl'O
não pótlo Sllr omn ociente o nem tem
tempo nmteri:tl]l:tr:t 'o ocetl[ldl' pr•,sottlmont.c
elo Lotlm os a'sn1nptos.
O honrado Son:vlt:<l' pol' ,\ lngê111S, t1·atant!o
clcsttt quostiio, ruvelon-sc tttó nptilWlHltlo tle-
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0 SR. LEITE E 0ITIC1CA. dá um aparte.
O !!h·. Vieente ~lnchnrlo (I)Sr.Presidente,pet;O ao Sennr1o que me desculpe
0 SR. GONÇALVES FERUErRA - E>li'U tl'a· 1111npurtmwç~o
com que volto ao a.;sumpto do
t~ndo d11 CJue;tiio que làz ob,iecto do reqnemeu requerimento, faz(·ndo-lhe perder alrrmento do nobre Senador, e não snu oiJri- gum
tempo cm ouvir a minh·t palavra sem
gado a res~onder a todas as objecções quc 1\Utorrdttrle.
(N,ro apoiad s.)
V. Ex. quem1 fazer sobre outl'os assumptos.
Dc,vo, comtudo, depois das palavras aqui
O que digo e que o Governo, nas medidas
pronuuciadas
p~lo il!ustre Senador por Perque tem de adoptar, não tem quo inda"lll' nambuco, e depois
uo. publ1caçíio feita no
~i esta ou aquella questão, esta ou aqu~lle Dial'in O(fidal, apresentai'
considewte!'esse poc~em ser prejwlicados; isto niio rações, tendentes >L mu,traralguma~
a
intf'i'i'n
procedeve ser ra.zao para. demorat' a deci,ão do rlenda do requerimento que tive a honra
de
negocias, quando es,a decisão, como e!>hi.
aprcsentnr ao Senado o que está om debate.
prov~do, póde ~tfi'ecta.l' os grandes interesses
Nü.o duvir1ei por um momento da nttribuipubltcos.
que tem o Porl er Executivo pura regulaSi eu guizesse nventurar• uma proposição ção
mental'
ns leis votadas pelo Congresso Nade que nao posso dar provas, en, por oxomplo,
dar.a conta ao Senado rle uma infOI·mar·iio cional, o não podia titzel-o,porque essa attrique me der.tm ao entrar aqui hoje, de que o buição est:i. taxati.vament~ firmarla nns disnobre Senaclor por Alagua.s, quando foi publi· po.<ições do art. 48 § I" da Constituição
cacto o decreto do honrado Senador por Minas Federal.
Não pemo, poróm, como o illustre Senarlor
Ge~aes, então ministro, S. Ex., foi quem
por Pernambuco, que seja um ponto inconmars o combateu.
0 SR. LEITE E 0JTICICA- Póde ser niio me tcsta.do que, depois de ter o Uoverno experecordo; mas ainda que o tivesse feit~ est<tva rlido um regulamonto, passa expedir segundo,
terceiro ou quart. 1, tanr.os quantos sejam
na mesma opinião de hoje.
'
necessal'ios para a bo<L execuç[o da lei.
O Sit GoNçALVES FrmRÉIRA-Em todo o cnso Porcc.J-me que tem sido doutrina cOL•rente
me rlo.ria o dir·eito de cxtr.anhar e de fica!' e acceita quo uma vez cxpeclido um regula,,o~t~}.lte, porque S. Ex. já expcndeu outm
mento pelo Podor E~e ,ut.ivo, elle niio póde
opuuao.
· voltar
sinão para esclarecer pontos obscuros
0 SR. LEITE E 0ITICICA-0nde está a minha tio primeira regul<unentaçiio.
·
contradicção 1
l\Ias,~uero mesmo crer que o Poder Excuti0 SR. GONÇALVES FERREIRA-S. Ex. fa- vo tenlm nttriiJuiçiio para expedir tantos
zendo a clistincç•ão_ de lei e regulamento, rlisse rogulumcnto5 qunntoh~jam precisos para tt
da lei.
que o Governo nu.o P''dia oxpedil' o l'C"ula- boaOexecução
facto constante do meu requerimento e
m~nto n. 1.334; entretanto S. Ex. sab; por- que causuu
a todt'S os que vir:tm a
feitamente que as lei~. por mais minuciosas expedição doreparo
decreto que faz o~jecto rio pre~ue sejam, não eliminam a :Lttribuirão do
Poder Executivo de expedir rPgnlamÊnJtos. S('nte debate, foi o t':ll'to do tor·SO rlado attri·
'testa OU aqucl!tt autoridade, tirando
E' ~ propria lei n. 1.030, que di ess:c :1Utori- abui\ões
outra,,
mttteri:l que reputo inteirameute
zaçao a~ Podet• Executivo, expressamente
ulem
da
alçadu
Executivo.
para-experlir niio 8Ó um rcgul:tmento, com~ Si o ponto dadoleiPoder
era
ob;curo.
si a intertodos os rogtilamen tos necessarios p11m n pretnç~o da.da pelo Potler• Judici:trio
tinha
boa execução tia lei.
sido outm, o veiu o Podet• Executivo por um
Creio, Sr. Preoirlente, que o Senado está novo regulamento d:w outra. interpreta\•i'io
b_astante inteirarlo de todas as razões que mi· ao ponto cm quosti'Lo, o que so toma evilt~ai'~m em meu espirita para nomeai' a Cé>m- dente é que o ponto d:t lei em obscuro. Ora,
missa,o que regulamentou a lei n. 1.030 e que, pol'gunto si cabi:L 110 Po.Ict• Executivo tornar
em VIrtude dessas rnziles e solH·etudo dnquel- c!u.m a lei 1
las 9uo toram )w.io Jorn_ecidas pelo Di«l'in A competencia tl r1o Potler JUtliciar·io, e o
O(fimal, o requer•rmonto nao tem mnis t·az[u Pot1er Jwliciario tlecl:1l'OU terminantemente
do ser.
que era. 1la competencia 1lo juiz singular, e,
As informações perlidas pelo lionmrlo Se- neste caso, n. obl'igaçilo rlo Poder Executivo
nador pelo Paraná jtL f.n•am bojo prestadas era accoitnr o texto d:1 lei.
Aproveito· mo do um facto narmdo nas incomplcttlmentc pelo Dim·io O(ficial.
torma>;õos
do Dial'io O(ficial r!oJ hoje.
~s informações que o Govor·no 1m·ill ue t!:tr
sermm exnctnmonlo estas. O p1·oprio Go·
vemo acloantou·se cm SIILi:;t'azer ao honrado
Sonudor. (Mttilo bem.)
(l) ~,ão foi l'evlslo pelo N'a<IOl'
Sunn!lo V. II
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Diz o Governo nns columnas do jornal orn • po lnrcs, scntlo-lhc porrnittirlo, portrtnto, d11r
ci:il: ao Poder Ext~cur.ivo cabo o direito elo 011 n:io de:.;dc logo ú J.ei a. J>ill'l;r; l'egulamcutar.
Nli.tJ 111c u:niJitl':L<,•O, r·~Lllil:Lndo o decreto
reguL1ment:ti' a l:•i, c· pt,de rc·.vogal-a..
Par•·ce-me, Sr. PrPsideute, quo em rela1:ão n. 1.030 n ns rcguhmcnto~ que tem lhe sirlo
ú attribuição do Poder Exr•cut.ivo para regu- dado", com :t questão que tanto a outros
lamentar a lei, não ha duvida neuhum:t. e pi·eoccupa, <[Uaudo entendem que rl legal o
'POnto incontestado. Mas, si quando o Poclcr acto do actual ~linistro do Interior, reguLegislativo, no exercicio de suas :Lt.tri hn i~'õ :s, lando as disposiçõt•s d:i.quellu decreto, e enfaz uma loi contraria ao espit•ito e à let.tra dn, tenrlem que f,j i Ilegal o neto do cx-miniotro
Constitui~ão, o Po ler .Tudi~iario não está dol ln td'lor o no;so illu.<tl'o coll••gtt Sen:trlor
sujeito ao sou cnmpr·imPnto, tambem o Po,l01• por· ~lin:ts, q Ltv deu ao decreto u primeiro
.Judiciaria não está sujeito a. accoitur a iutPr- regu! ''men to.
Disse otn aparte o repito: a questiip é do
pretação dada pelo Pudor E:.:ecu ti vo á lei,
por um regulamento, qunntlo este regubt- competencit1; o competeacia. não tinha nem
mento está cm antagonismo com a lei, por- o ministt•o do entàu, nem o ministro rle IJOje,
que no conilicto do regulamento com a loi para dai' attribui,;<Jes a estn. ou áquella autodeve provalec ·r a mesma doutrina que Jli'O- rid:Lde.
vnlcce no conflicto rl•~ lei com a Constituição.
Si, por."•m,a illterpretitção dadn pelo illustre
O que se quer f:Lzl'r claro ó u:n ponto con· nx-ministt•o do Interior, sen:ulor por Minas,
t.ra o qual, me,mo no regímen abusivo rlo foi accei ta pelo Poder Jud iciarin, que
imperio, se reclamava.
por ella mor.J,llou to,las as suas resoluções,
V. Ex. sabe, Sr. Presir1ente, que, por meio toi p:wque est:t intorpreta~ão foi dada de
de avisos do ~od"r Executivo, procuravtt·se accordo com u. lei, porque a doutrin11 não
interpretar mnis {le uma disposição legisla- era exorbitante .•.
tiva ; mas tambem V. Ex. sabe ·que mais c! e 0 SR, COEL!IO CAMPOS dá um aparte,
um juiz repelllu a interpretação assim daela
pelo Poder Executivo e ateve-se rlcntro ela
O St\. VICI·~NTE MACIIADO-Pordão ; a com~
lei, firmando nelln. a sua rcsoludio.
petenci:t elo juiz singul:Lr esttwa ilrmarla no
E_ra, porta~lto,_obrigatr;ritt,no tempo do im- tlec~eto exp_edirlo pel? ~'ovorno. Pr~visorio,
perw, a acceJta.çao, pelo juiz, tla interpreta-I e a1nrla bOJO no Dza1·to Offlcwl suo menção dada por essa forma~
ciomulos os despachos constantes ue duas ou
Não. E será ob1•igatoria no tempo rla Ré· t:es questões de liquidaÇ_ão fo1:çada do sopublicn. par:\ o juiz uma interpmtacão daria cJedades anonym:ts; eu nao. c~eto qu_e o .G9·
~!ll_um reg_ula.mento, ~ue contraria a dispo- verno fosse c1tp:tz de rlar mlormaçues srn.ao
swuo da le1 ?
b:tseadcLs tmqntllo que consta dos cartorws
Questão que procurei agitar no meu re- rlos juizos desta capitttl.
querimento, quo !~lgo immenso vendo que
Acceito o f1wto· mas dizia quo o Governo
mereceu as ~tte~çues do Gov.et•n,, em si o tleu regulamentd it lei, fic·mado no :trt. 226,
~oder. Executtvo tmha a autondilde neces~a- que o honmdo Senador citou; o Poder Jmli·
rm, d_J~o. melhor: pa.1:a firmar comp3teucJa-< ci:trio aeceiton essa interpretação, não se
que Jll tlllh:~n.l Sido lt;'mJLdas na let emanad:L J•ebrlllou contt•a o regultLJnnnto, achou que a
do pocler_legltl_mo. E o caso quP o Governo compet,on·:ia niio era Llo juiz singular, ertt do
Provtsorro fui quem expediu o .decreto tribunal: .•
n. 1.030; mas é f.LCto ainda nüo negado qtte
O Rn. GONÇALVES FERREIRA -Cumpriu O
todos os actol desse GOV•Jrno, que nào f'oNm
regultLmento,
revogados, tem tocla a fnrça de lei.
Permitta-me o illustre Sen11dor por Per0 Sr~. V!CE:-!TE MACI!IDO -M:ts, O quo cs!ÍI
nambuco quo lembre um apar•te cm que eon- lüt•:t de to1\a a tlttvid:L ó que este r~>gula·
teslei um ponto do discurso de S. Ex., rela- monto tinlt:l, pelo mo,lo pur qur• fui e.,ecutu.Liu,
tivo a uma opini:lo oxtornar1a. 11:1 ttltimu. ses- b~m inieqJt•ettlllo a.s ,!i,po,i•.•ües logaes.
são pelo illu,tt·o· Senador pel:Ls Alag-ôas.
Cüi'l'Ptn os tempo,, ~uecerlem-se os li.Lctos,
Ntlo disse que em. a mel!Jor· opinião a que o o tribunal, pula JIIlifOI'mi•la.Llo Lle todos os
foi sustentada por esse nosso hom•a,1o collega, seus j ulg:ttlos, assegurtt quo ti boa interpre·
de que o doercto n. 1.030 inr.lepenLiia do ro- ta,;lio 1bra 1l11d:L pelo illnstl'C SenadO!' por
gul•Lmento, por•qJlO tinha. ~ido expedido pelo Min:ts Ge!'l1es, entü.o Ministro tlo Interior.
Governo Pr•ovisorio, que concon tritvll em si
~llls rle Ulll lllOIIlll!l(O pa1':1 OUtl"O, O GO·
ns attribn i(•Üo~ 1lrl Porlo1• Exocu ti vu o Por\ e r verno,enlmJdonrlo f(UO essa interpJ•eLnç;io nli.o
Lcgi:;tu.tivo. o qun, por issD, or·a. an mesmo Iili lü:;il.im:t, o:.:por.lu um Oi!Lr·o roguliunonto,
tempo 111111t lei e um re;.:-ul~ttlwnl.", PtltlsO qw• r•m qnc (, intclt'.rlnl'llf.il po':l:t :'1 tn:u·~em o
O GoVOI'lll.l l.'t'0ViSOI'ÍO ag-iii, CXplrlitlllo IIIJI!I'!le pt'í~tPT'ida a illLOI'pre!iiu,<i,l) f}LW l'tJt'a tl:ul:L.
dOCI'OI; •, COIItr.> llrtl \IOuel' I'•·I'OlUciu·,;tJ'll.l, Ó A liyput!Jc:;e, ''omo 1111 po11r;o i., 1liwndu,
verdatlo, investido no momento do todos os em est:~: ~i o toxto do clocreLo primitivo, ex·
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porlidopolo Governo Provisorio, m•a obscuro, os argumrntmi qne essa questii') possa susnão ora o Potlor Exr.cutivo qnem tinlr:J. crrm- c:it!Lt' rlcvPm "Pr conrluzidcs paraseu completo
petenciu, pu~:1 inl.erprot:rl·u, o por1er ('O!lqlo· csel:rrecirncnto.
tente era 9 ,)udicinrio e esse j<i n tinha Hr·
Enrqwtr,to, porém, ella não ficar decidida,
mado em seus uniformes julgados.
o qwJ no..; JlMecc a nós que estudamos esta
Os primeiros julg:ulos Jirmaram ess:1 rlou· rnatet•ia, é que o Governo attentou contra a
trma em virtude d11 dispo~içüo legal regula- lettra e espiri to do deoreto do Governo Pron~entanrlo especies identicns ás quacs JlO· visorio, porque trata-se do uma questão de
dmm ser applicadas as me~mas disposições. compet.encia; c si es>a compotencia l'oi fh•ma·
E, Sr. Presidente, si nós quizermos cs- da pela autoridade 1lnica que a podia outort.urhrt• o decreto Ot'a r-xpedido pelo Poder gnr, o Governo, expedinrlo o regulamento,
Exrcuti vo, e que tem rlado Jognr a todo e>se julgando iuterprPtar o pensamento da lei,
largo debate, niio só aqui no SPnndo, como .nenhum out1·o podet• podia intervii•; dando
na imprensa, veremos que niio e osso o nova interpretação, a uii.o ser o Poder Legis·
unico ponto em que eHoapnrtou·oe da dispo· lntivo.
sic,·iio da lei.
Sr. Presidente, as regulamentações do leis,
Ha dous ou tres r'ias, nas columnas do que sii.o ndmittidas Iroje no nosso regímen
Jomal dn Commercio, etn um communicado t•opublicauo, como foram admittidaa hontem
de pessoa, pot• força competente o sonlrora no regimcn monarchico, constituem um ponde conhecimentos jtnidicos, discutindo ale- to que mercc~u acurado estudo em outros
gitimidade e a Jegalidarlerlo acto do Governo, paizes, o que grande cuidado mereceu ao
entre os a!'gumentos em pregarias, vem um que Poder Publico respectivo em conferir esta
vou repetir a!l Senado, pedindo ptrm ello attribuiçií.o no Porler Executivo. A propria
resposta dos nobres Senadores que defGmlem int'urmnçii.o do Governo diz que, na Inglaterra,
o acto do Govervo.
só depors d9 1875 começou·se a cogitar da
Pelo decreto n. I .o:3o, é commetlido no necessidade rh1 cxpediçii.o, por parte do Poder
tribunal composto das duns cnmaras J'ennidns Executivo, do reguli1mentos p:tra a boa exeeivil o commercial. o conhecimento dos n"· cuçiio da lei. Na França., niio havia; nos
gra vos iuturposto~ pelo juiz ~iii "Ulttr rlus du~~ Estados-Unirlos, si bem me lembra, a attt•i·
o
buiç,iio r1e dar regulnmentnção aleis emanacamarns.
Entretanto, o decreto do Governo o que das do Congresso só prevalece quando o acto
fez?
rlo Congresso pnsitivnmento investe o ExecuTmnsferiu o conhecimento dos aggra vos ti vo de~ ta autoridade. ·
interpostos d~s despachos dos juizes singuo SR. CoELIIO E,j::AMPos-Nosso dirdto ú
lare,s para~ Co1·to de Appellaç~o.
outro: esta attt•ibuiçüo do Poder Executivo
E ou nao um11 competenc111 firmada 11elo é expressa.
Governo?
. .
Si é taxn.tiva a disposkiio do decreto . O S:t. VJCI~N'rll MACUADO-N~ nosso dtrelt~,
n. 1.030, por1ia 0 Governo no Eeu regula.- rltz. o_JIIustre Sonndot• p~r Sergtpe, esta attt·J·
menta passat• para a côrtr1 de Appellaçiio 11 bmç,ao do Poder Executivo é expressa.
attribuiçüo que perteucitt :is duas cum .. ras· Isto é por motivos de ordem publica; não
reunidas.
temos disposir,,õcs inutei~ na no>sa carta poi~St•. Presid•mte, o Senado ha de lhzer-me tica. E subo o illu>tre Senador que me a parjustiça, como me hão de t'rlzol-tt os i!lustres teia, sabe o" Senado, que em torno destes
Senadores quo teem defendido o neto do Go- actos emanados do Govm•no, ainda que legalverno.
mente autorisado, se forma um direito, se
Fundamentando o meu requerimento, n;io estabelecem relnçües do suborclinnção ou de
me precccupei com o facto que t.~m sido indopendencia rlos divc·rso;; ramos do Poder
de publica nutorierl:rde, relativo :i. liquiLla~ão Publico; e o que seria dtt estabilidade necesfot'çada da. Com pau hia Leopoldina.
saria lis <'ousas sociaes, o quo seria principali\las, ''evo dechi.rar• que,roalmcnto, pro- mente da estnbtlidarlc precisa :t todos os
vocam ropcJ.t'O os factos que, em sequcncia, ttctos rlit antoriLlarlo judiciaria, si a bel-prazer
temos observado.
rlo Governo, só por bU<t nuloridudo, apenas
Por lronra do Govct·no rlo meu p:tiz, por at·muchl da disposiçii.o do art. 4H § l" cl:t
homa da instiLuiçii.o dal~epub!ica, quero es· Cunstituição, elle pudesse a todo o momento
tu dar os 1\lcto,, iudependentomento do toda o l' a torlo o instante revL gar o reformar reguqun.lqtwr suspl'ita ; n pouco SLl mo d:·, n qne lamontoR?
·
se tem di tu, qno o Govc•rnr~ fui pt•ovucnrlo :L l~ si l'Si.o perigo não c\ pt'CJII<!llo quanLio so
11SHim procerlor pela nccr·sHidade <ltt liqnirlar,,:lo l.r'rLI.Il, unic:1 o oxclm;ivammtn, dr. rlrtl' l'<'glll!td:t C:otupaulua Lcopnlditlll., '' fJUfl (jll('l'O qtw tm•nt.ar;:l.o, 'em ntt811Lru• l'Ol!Ll'il. as di~pORi\·fros
Hquo bem clat·n o bom p:ttout.e ri quo o ado prrsitivas c t.:txu.t.ivns dit loi, ollo avolumtL·>ll,
do Goveruo Joi unm violaçiio cl:1 lei, o todos ello cr·csco, quundo o Governo sojulga no di·
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roi to de, no rrgulamcnto que i'Xpcrle, preto- UM Slt. SENAnon-Nem podem t:star sujei"
rir as di;;posiçtl~s rios netos rmanndos do Po- tas á vontade de qualquer ministro.
der Legislativo. Este Ó O caso.
0 SR. VICENTB J\!ACUADO-Si o Poder EX·
O Slt, CoELHo B CA~tros- Não está pro- ecutivo tem o tlireiro, quo ninguerplbe póde
vado.
c •ntes!nr, de regulamentar a lei, este direito
O SR. VICENTB MAcnAno-0 que, portn,nto, estnca, desdo que olle mesmo sente que é
rcstn ti o ~eguinte: uma vc~ utilizada a inconveniente uma disposição legislativa e
attJ·ibuiçiio pelo PntleJ• Executivo, olle tem afllrma que deve ser modificada.
cumprido a sua, missão rm rclnçiio iL deter·
O SR. CoELHo E CAMros-Mas, si é obscura,
minnd11 lei, c só pódo publica!', facto que e olle tem de regulnmcntur alei, como fazer~
nunca tem torça de lei, in;truc~,lícs que in-' 0 SR. VICENTE MACHADo-Peço ao nobre
terpretem pontos ob~curos do l'C);Ulumcnl:o, Senador licença pal'a rlizer que isto é cousa
que o complet.•m, que o nperfbiçoem, para a
·t · 1 d 1
t·
(I-r,
boa rxrcuçiio •la. lei, mns nunca attril,uindo mm o Simp cs e IPl'Jileneu wa. "a muitos
fiO l'eg'Ulamento Orlil'eito de ir llJzer clal'O Unl apm·tc.<,)
Si não fosso o receio de comprometter o
1
ponto ousclll'o dn propri~tlei. (ilJJOiados.)
merito da originalirlade, pediria nos nobres
Isto seria, Sr. Presidente, mais rlo que Sena•'ores que me gamntissem o direito r!e
tudo, nnnul111çiio completa do Poder Leg'isla- dar apartes.
tivo, nnnullaç•iio perf'eitt~ c do morlo mais ca- Firmou 0 nobre Seno.dor por Sergipe, cuja
ractcristico. (Apoiados.)
illustra~ão nós torlos aqui estamos acostu0 SR. CoELTJO B CAMros- Quando a lei é mados a respeitar, uma. proposição que não
obscura, qual o remcdio 1
pódc ser absolutamente verr1a8eira.
O SR. VICENTE MAOIJADO- A iuterpret.nrão
E' uma questão muito simples de hermeé da autoridade judiciaria que a executá e neutiea, e pergunto ao illustre Senador: si
quando lhe cabo tomar conhecimento do facto, ha prnto ob~curo da lei, obscuridade já.
e tlo Poder Legülativo por meio de lei intor- demonstrada duas vezes, porque duas interpretativa.
pretaçües, e antogonicos, foram dadas pelo
O SR. GoNçALVEs FJmrtEJJtA- Dú. licença porler que estava incumbido rle a regulapara um aparte? E quando o Poder Exccn- mentnr, a. que poder compete isto 1 Pertive contrarí:L a in terpretuçiio do trc~ nnnos gunto: o Porler Executivo podia em alguma.
do Pode1• .Ju•liciario, eet:tbelrcenrlo direito hypothese exercer esta attJ·ibuição de tornar
novo? Que dirá S. Ex. n. bto?
clara uma rlisposiçiio obscura da lei 1
•
0 SR: VICENTE ~!ACJJ.IDO- Creio que já 0 SR. COEUJO E CAMPOS dá um aparte.
respondi a este apnrte tlo meu illustre culo SR. VrcE~>:TE MACHADO-Sr. Presidente,
lega Sr. Senador por Pcrr1nmbuco.
estas nugas, estas filigranas é que tornam
Realmente, o pl'imeiro movimento de in!cr· torlos os dias o direito uma sciencia inutil,
pretar;iio do po•ler legitimo, do Potler .Judicia- uma sciencia convencional, remodelavel se·
rio, foi no sc,n~itlo de attribu ii' 0stn. compe· gundo as necessidades da occasião, o é por
ttlnc1a aos JUizes smgulaJ'CS ; mas veiLJ 0 isto, digo com toda a lranque1a, que jó. não
Poder ExecutiYo, n·gu!amentou a lei de lia quem tome a ~erio a autoridade de um
accordo com ::ttribuiçüus que lhl! tiniram sido jul'ista, qun11do falla interpretando a lei,
expressamente conle!'itlas rm disposiçiles da quando falia significando a verdade jurirlica.
propritt lei, c o 1-'orler .Jurl iciario acceitou esta Uu SR. Srt. SENADOR-Ainda havemos de
interpretação, por clla modelou totlos os seus Yo!tnr us épocas dos avisos.
julg:J.tlos, dcsapparecontlo, portanto, OS prece0 Sn, LEITE 1, 0I1'ICICA-Ago·r~ é o 'poc~
dentes estabelecidos ·pelos pPimoiJ'OS julrrados
'"
·
..
.. c ..
sendo que o que Jll'lll'nirce. 0 que J'az ~lei ,; dos regulamentos.
que faz aresto, ~iio os sr•guntlos.
'
O SR. VICEi'ITE Mo~cuo~oo-Para o cnso em
sr. PrcsitleJtto, ó bom vo1' os 11crigos ~ue questiiQ o rrgulamento não ó mais do que os
vêm desta n.ttribuiç,iio Jat:L rlntln. no Poder avisos expedillo8 no tempo da monarchin; e
Executivo par,, rogulu men lar entrando 110 o Podet' .1 udicinrio (affirmo com o conheci·
espírito, no corpo dtt lei, pnm mouiflcnl·a.
mente que me dão as trat\içlies dtt nosso. his·
Nlio preciso dizm• ao Sonallo da Repu- teria judiciaria) não está adstricto, niio poblica Bra~ilcit·a aqui I lo que oJlrmado ncs t.ra.· deria nunco. ostnr adst.ricto, sob pena de
tatlistns r s mais ctomc8ifllios, isto {,, que a~ ~·limin11r comp!otnmente a su11 intlcpendencia,
qucstuos •lo compclmwr:~, ;,s [jfll'SLtie;; pl'imr>I'·jns mtcrpretn~uos dadas em av1sos o regulatliacs, as queslüe~ cssencincs, us qut•>tiío,; do m0ntos do Govei"JJO.
alta relevuncm nao podeJu SOI' llellnidas, fixa·
O SR. ALUI!R1'0 GoNç:,uvEs-Tanto que um
da~ em regulamento do um o. lei,
juiz .iit. proto~tou.
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1lo mais, tinha contra si o julgado de todos
os tr·ibunaes depois da cxpediçfi.o do primeiro
acto governamental.
Si a lei ó obscura, o Governo não podio
tornai-a cla111 por· meio de regulamento ; elle
exhorbítnvtt das attríbuiçües, que lhe confere
o nrt. 48, n. I, da Constituíçi'io,rl:tndo clareza
a um texto da lei,· quo já tinha tido outra
interpretação o a que, por novos estudos n.
que sujeitasse, elle não ro·lht absolutamente
dar ngor·11 inter·pretaç,ão diversa.
Senhores, comprel!endo que estou cançando
a attençüo elo Sonndo. (Nao apoiaclos.) Outros
íllustres collcgas, com muito mais autoridade
do que eu,com mais firmor.11,potlerão estudar,
sob outros pontos de vista, o acto do Governo.
A mim o que me parece fóra de duvida ó
que o acto 1lo Governo ó um uttentndo it autoridade 110 Poder Legislativo.
O Governo se lcz.legis!ador, o Governo eliminou o Congresso Nacional, que é o unico
que póde fazer a lei. ·
E, Sr. Presidente, nilo é demn.is repetir
hoje aquillo que eu já disse, vejo o proposito
constante deste f11cto que venho de expor em
todos os actos do Governo.
A independencia. dos poderes garantirla
pch1 nos~a Constituição, o direito de cada
um destes pode:·es agit' tlent!'O tht esphera.,
que lho foi traçada pela carta constitucíunal,
repr•esPntu a verdade o a garantia do systema, 11 ve1•úado e a g"rantia do regímen;
e no dia em que o Pode1• Legblativo quizer
transform:L!'-se em Convenção para governar
por si ; assim como no dia em que o Poder
.JUlUcinrio, com a autoritlade que tem para
intervir• no oxame da constitucionalidade
ou inconstitucionalidade dos actos que são
sujeitos ao seu conhecimento, eutendel' que
deve collocir-se acim:t de todos os outros
poderes; ou o Poder Executivo, tambem
nlnrgnndo, dando elasticidade a todas as suas
ntt!'ibuições, quízer cllama.r a si funcções
quo não tem, attribuiçõcs quo niio lhe foram
commettidas, neste dia, nós não teremos
o regímen presidencial, ni'io toremos o regimou parlamentar, não teremos regimon
O SR. GONÇALVES FERREIRA- Desenvol- uenlmm no Governo, teremo~ a anaJ•chilL povel-as.
liticn, teremos a anarchia govern:tmental.
O SR. VICENTE MACHADO- ... closonvol- NilO ó um, nüo silo ~ous os netos do
vel-as, c1.mforll!e os casos.
Governo. E lastimo, Sr. Presidente, que
o SR. LEITE. E OITICICA- Amplial·as, é a mesmo
no seio do Congresso Nacional, qu l representa uma par·cella du autoridade publica,
phrase.
surJam as opiniões, appu.rer,,am as contraOSR. VrogNTE MACHADO- DlS dU[IS uma: versins, que colham pn,!'n. CSSfl l'CSUltrttlo quo,.
ou a lei é c!am o bem intor·protntlll e!Jn, foi corno m1 penso, ó o de.~i1'all0 't do l'OL!er
pelo reguhunonto expeli ido pelo illnstJ·o Se- l~xc•cuti I' O.
U!Lilor pO!' Minns .Gernes. I•UI.IIIJ M!ll!Stl'O tio
l(olO!libraroi, Sr. p;osi•lont·'· quo llll ca·
j mara ,ió. so pensou lllll quo ptn• tliHP•JSiç:i.o !'Clnter10r; ou a lm é obscura.
Si a loi ó clam, atttenta contra esta lll'o-1 gimentul, por ·llispc•siq<i.o que nilo lhr. lei
prla lo i o acto actual tio Governo, IJ uo, alóm 1si não doutro tlns cttso.:; log-islali va~, 110~ Do pu0 SR. VIORNTE MACliADo-Senhores, dizemme, e creio que é um fucto que tamlJom permanece incontestado, que o actuul Sr. Ministro da Justiça é um homem de larga
competencia nestes assumptos, o que mesmo,
quando se trata de inter·pr•etnç[o do direito
constitucional americ:tno, ninguem póde levar
ás la.mpas a S. Ex.; elle reprrJsent:l autoridade incontestavel e incontestarla.
Pois'bcm; S. Ex. aindn vem, na informação que pr·esta., dar-nos uma nota do que conhece o direito americano, e fuz o confronto
que já tive occnsião rle revelar entre a loi,
que contrariou um principio constitucional, e
a propria Constituição, e o Regulamento,
que altera, que substitue o pens:tmento do
legislador por outro.
E' obrigado o Poder .Judiciaria a dar cumprimento a uma lei contra a Cunstituição 1
ALGUNS SRS. SENADOREs-Não.
O SR. VICENTE MACHADo-Não; não acceita
a lei, e a lei emuna de .um poder competente,
de um po1ler legítimo; tem passado por todos
os tramites para ser ld do paiz.
Agora pergunto: si em relação a uma lei
que emana de um poder como ó o Poder Legislativo, que tem passado por todos os t1•amites
constitucionaes para conseguir• ser norm11,
principio, guiando todos os cidadãos, dá-se
isto, porque ni'io se dará com um acto do
Governo, acto administrativo, JlOI' assim
dizel', acto 11dministrativo posso assim chamai-o, de dar regulamento á uma lei para
que melhor se possa exocutal-a1
No conflicto entre o regulamento e a lettra
da lei, a quem o Poder Judici11r•io é obrigado
a respeitar 1
ALGUNS SRS. SENADORES- A lei.
O SR. GONQALVES FERREIRA dá um ap!Lrle.
o SR. VICENTE MACII,\DO- Bem; diz 0 iilustre senador por Pernambuco, e eu acceito
a sua opinião: 0 unico limito que tem 0 p 0 •
der Executivo para regulamentai· a lei é
ater-se dentro das disposições dnruesma lei ;
nüo tem outro limite...

382

. :r ..:
}.'i
·'

I

'

'•

.I .
' :
' '

''

tados, aos representantes da Nn.çr,.o, niíll "ra. rndo Scn:td.or por Pernambuco, quo fez refc·
licito emendar as propustaH vindas do Poder rcnci:t ti. ,,xorilitancia desGc decreto. quando
Exouutivo.
comrnett.ou t't c.1mnrn Commei'Ciul o despncho
E que seria •lo Porlor Legislfltivo, SI'. Prn- sobt·e liquida.ç•ões lorça.dns do Sociedndes Ano·
sidente, si esta. liberdudo elo ucçiio fosse uymas e 1\tll••ncias, o a outra pelo !Ilustre
Senador poJa Bahia, ·que contestou ao Po•ler
tirndtt ao Congresso Nacional1
Estttremos n•is aqui pesando sobre o The- Executivo a faculdade de estabelecer no re·
souro, que não pes:tm03 pouco, con,umindo o gnl:trnento a prece·lencia. da. proposta da ln·
tempo, perturbando mesmo, quem snbe '! a. tendoucia. l\lunicipal pura. a respectiva no·
sel'enidade do Poder Executivo, para eX•'rcer meaçiio.
•
que funcção 1 qtw funcção de utilidado pu·
ll~aminomos umr~. e outm arguição.
blica ? que motivo de Ol'tlem const.ituc,onal?
O Sr Senador por Pernambuco achou que
que gn.ranti:t JH11'a. a execução do regímen o decreto !o! exorbitante, por isso que até a
politico que adoptamos?
. sua. expedição as sentenças de liquirla,·ão
St•. Presidente, voto pelo meu requert· tinham sido decididas pelo juiz singulnr e
meu to, e Jhço esta declaração por 11 ma razão: não pela Camara Commercia.l,e pelo facto de o
porque o iilustre Senador por Perna1nLuca >orem de,sa. data em deante, a.s~im conclue
peditt-mo que o retit·asse.
S. Ex. que o regulamento 1bi exorbitante.
Que o meu requerimento nã.o era impor·
Peço licença ao honrado Senad<·t·pnra dizer
tu no, que elle nfto represenbvtt um desses que engan:t-se profundamente.
tantos recursos rle que lttnça. mão a. opposiç:lo O rPgulamento appt•ehendeu tanto quanto
pam crear emba.rn~'os âo Go1·erno, dil-o o pos,ii'CI o pensamento da. lei, que era o se·
proprio Governo quetleu-me a.s honras, a. mim guinte: c. lei n. I .030, ten<lo em consideração
liUtOJ' elo requerimento, do ver rel'utac.\as ns 11 organização judici:11'ia de outros paizes,
opiniões que adopto nas columnas do o1·gíi.o quiz <lm• as sentenças •1etlnitivas aos juizos
olllcial; e, cousa notavol, nos outros jornacs, collectivos e oH despachos de preparo de pro·
m11is ou menos otnciosos, mais ou m··nos ce<sos ao juiz singular.
officiaos, 11ppa.receram hqje art,i:;os ía.zendo a Est:t é que ó " Coustituição, a organização
defesa. do Uoverno, qu:tnto ao act0 inm·epatlo modema dos tribunnes dos paizcs acleantudos.
pelo meu requeri menta.
o
1
. Ah! Sr. Presi<lcnte! quan·'o li as pl'imciO Sn. Lmr 1'E E !TICICA-Apointo.
ras palavras da. inl'orm:v,,ão offlcial, pensei
O Sll. FERNANDO Lono- Tanto 11ssim que
quo o Governo mandasse no J'epresr.ntante essa lei, em um dos seus tn•tigos, diz que os
que perlia. tts inlorma•:ões 11m qualtfic:ltivo, despacho; interlocutorios são dados pelo juiz
permtttam-me di~cr, do Cal ino, porque pPr· singular, e no urtigo seguinte diz que as senguntava ao Po•lor Executivo em virtude ele tençus definitivM são dadas pela camara. col·
que attribuição e!le tinha regulatt ontado lc"tiv:t.
uma lei; ou então rrue mo en viasso pam a. O Senado ~a.IJe perfeitamente qne ha em
leitul'a. da nossa. Carta Constitucional.
<lir·eito os interlocutorios simples e mixtos,
Felizrnonte, assim não aconteceu ; o Go· de que fttlllt Paula Baptista, emerito protesvorno tomou ao serio o lilcto. e o 1\\cto /! sor da Faculdade elo Rerif~, e estes teem a
fur~n de SPlltOIH)U •'c'flnitiva, que põem termo
scrio: é o soquostro do umtt at~buiç'to.
Jit o disse c>, abandonando tL tribun:t, :tlflr· ao frito.
nmrei novamente : quando tLpw·sunt•~i o meu
Om, o decreto, não so referin•lo nos interrequerimento, nfio me subort\inoi ús conside· locutúrios mixtm:, "ttr•J bue it coll~ctividat.le os
rações que om torno dollo so fizeJ'am; mns. despachos sobre sentenças definitivas.
como bmzileiro, e de11nte dt>stC"s lhcto<, laço Evidentcmentt'. o rog-ulameuto bem u.ppre·
os ta intorrogaç,ão : dessas iLccus~tçüeil tlefen- hondcu o cspil:ito ~lo logisladm•, o tanto quo,
deu-se o Govel'no perun1o a opini:i.o? A rc- dos•lo 1893, ate hr~r. a pr1Hica d(\s tribunaes
spost11 pótlo sor datla pelos talentosos dcf'cn· tom sido c,stn, sem nenhum protesto.
soros que tem o Governo nesta e na outru E a!iás b011S razões tinha o Poder Executivo
Casa. do Congresso.
closen vo! vendo a. lei ·pc•r csso processo, porque
o~tbo V.. Ex. qu~ ~este Jür·o tlj(itu.m-se quesO Sr·. 1;-,c:n•n:,ndo ILobo-St•. Pro· tues rmpol'tantJsstmas. elo ~ommas muito
sitlentc, venho a tribuno., porq11c, 1t proposito ttvulta~la:; e convinltn d:tr t'Ls parte~; tOt'a.s ns
da cliscuss~o deste requer·imcutn, tom se le- g:L1'11!Ütns. (Apartes,)
vantado algumas consur:ts cont;m o docr·oto , :-;c111 entrar nos l'!tct?s que dizem respeito
n. l.:l3~, tio mat•ço elo lH~I:l, qrw tive o. !toma a Companhm Leopoldmn., o quo vemos 'I E'
de rclcrmular,
•
quo qnn.ndn u. de,paclw das liquidn.ç.õcs lln•çu.Duns J'oi':Lm ns ortlcns do c•·nsm·ns prole· <las competm a Cumara, duas vozes foi ne"nda
ridas nqui no uob:tto sobro o mesmo roguh1· pum pusso.t• agora ao juiz singular. (Div~1·sos
monto; uma pelo mou illustre amigo o hon· ttpm·tes.)
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Os interlocutorios competem ao juiz sin-~ lntewl0ncin, posto qno de nomenção do Go·
guiar, mas V. Ex.'Eabo perleitamentwquo 1111 Vel'llo, mns ~ue era uma CIIUSll provisoria,
interlocutor•ios simplc•s e mixt.os. Isto é cor· que devin ccrlet· o passo :i eleição; assim derente em rlireito; o isto quer dizer que:\ lei terminei no regulamento, o nfw tive duvida
foi omis'a n respeito, r1 então pan\ bem intor· alguma :t esse respeito.
pretal-n recorreu-sr. ao seu e~pirito, que é Entt·etanto, levantorHe contrn essn parte
dnr us ~enten,·as doflnitivas ii Camnr·a e não rln regulamento, um. argumento fundado em
no juiz singul:tr.
que o decreto n. 1.334, ~enrln posterior a lei
Agora, quanto no oparto do Sr. Senador que orgnnizou o Districto Federal, que é de ·
por• Sergipe do ser po~sivel modificn.r·se ou setembro tle 1892, não podia mais regula·
não, o meu illustro amigo Senador por Per- mentar essa pm-te do decreto n. 1.030, visto
nambuco paro,.o estabelecer esta doutr•in:t- que ella esta.vn implicitamente revogada
que o Poder Executivo deve rever os regou- veln. lei ela organimção judiciaria, visto que
larnc·ntos quando torem contrarias á lei. neuhuma. disposiçãoella contem·no sentido de
(Apm·tes).
indicar· o Conselho Municip:tl ao Ministro o
Vamos ver n. que cxtranhas consoquencias norno dos supplentes de pretores.
lclvn esta argumenta.
Este argumento é muito curioso, porque,
Tendo dn reg-ulamentar a lei n. 1.0:30, em primetro log:u•. é desconhecei' as regras
encarreguei rlesse traba.lho um advrgado do t!rroit.o que determinam que uma lei espe·
mtlito distineto, o St·. Torres NP!to, e elle ci .. l só póde ser revogada por• outra. lei espenpresentou-mo o projecto, que, com as devi· cial. (Apa1·tes.)
das modificações, accoitei.
O SR. B. Dic Mr~noi\'ÇA. SOBRINHO- Ha
Correm os tempos, c porque appnrecm•nm muitos supplentes de pretores nomeados sem
protestos contra r-ssc rlccroto, o SI'. Sr·nador proposta
por Pernambuco nomeou utnn commissão de 0 s. · ,
, r
N"
1
r.. FERNANDO -ano- .to, sen ror.
advogados distinctos, como folgo de reconhe·
cer, a qual apresentou o seu tmbnlho revo·
O SR. B. Dr•J MENDONÇA SoDRINIIO- Vou
gando o decreto que tive de expedir.
fazer um requertment.o nesse senttdo ao Go·
Acceito este, nos proprios tribunaes Jrvan- vcrno, par:t provar!\ V. Ex. o que atnrmo.
tam-se protestos, O que póde acontrcer?
o SR. FERNANDO Lono- Tanto assim se
:'-mnnhii. vem_o~trn commissáo tle udvog:t,los entendeu. ~uo muitas vezes eu pedia a proIgualmente rhHmctos _p~m revogar este de- post:t á lntenrlcncia, o si cm outr•as occasiões
creto .• Mas a Constitmçno deu aos Mrm>tr·os niío a pedi, foi porque ell:t veio directamente,
esta tea de Penelope pnJ'a de:,;fazerern o que Além disso, não estou discutindo os Ihct.os.
S B
fizeram os outros ? (Troca,;,. se varias apr!1'tc.<).
'!
S
G
•
0 R, . DE tv llNDONÇA OBRINIIO - a•
. O S•<. FE~NANDO Lono-E' umrt que,;tao de rnnto :t v. Ex. que vou apresentar um re~~terpr~taçao de 1~1. Enten~o que, por nquella qucrimento doi ntormuçõrs oo tloverno, nesse
forma, mterpretm bem a let; o no~re Senador se 11 t,ido, para provar-lho que l!a muitos
por Pernambu?.O entendo q~o ~nt.er1~retou supplentes de pr•etores, nomeados sem probem por outra lurma ; a!nn.nlm, pnde vn· um po~ta.
terceiro que entenda mter·pretal·a melhor
,, , ,
_
.,
por outro lado.
O SR. Fr.r:Nl\NDO Lon~
Como r1Js,e, c~te
.
o.rg:umento o m urto cnrtoso e prova rle mJtiR.
O SR, B. Dr~ MENDOI\'ÇA SODRINHO-Succerle
Pur elle chega-se :'L conclusão de ~ue todas
o nw~mo com quulqum· .!Pi. Um Congresso uquellos attribuiçuesconl'eridas :i. JntL•ndencin
reforma n le1 de um ourro.
ou Col!selhn Municipal, por lei anterior á
O SR. Fl-:RNANDO Lono - Passemos n re<pectivn organização, estão revogadas
outra censura feita pelo nobr·e Sen:tdnJ' pr.la ipso-filcto.
·
.
Bahin, rt!lu ti vamente á prceedcnci:L da Ill"O·
A~s1m, y. ~x. ,_ sabe, S~; Prestde_nte •. que
posta da Intendencii\ Municipnl.
nte: de ;}C> do ,JI~lletro de Jl->02, anter1or ~ orO decr·eto n. 1.030 cstatniu que os snp- er.tt1~1Zn9ao do Dts.trJ?to Fe•l~ral. contem r!}spoplentes do pretores seriam nomen•lo~ pelo Sl9u<•s tmportnnt.lSSIIYlllS, nno só cm rela~ao ao
ministro da .Justiça, antecorlendu proposta r\n n.ltst:unonto ·.elett.oml. como em )'ela•.•ao ao
lntoudencin.
processo elert.oral cm g-ernl. Ora, nenhuma.
A Jntendencia Municipal ot·gnnizou-sr do· des.tns !nstruc~qes está cot~prclientlitla na
roiR, Jlcandll o Logi,lativo cornp~trndo no IL•gtslnçao muurctpal, log-o estao J•ovoga~ltts.
C msolho o o 1\xceut.ivo no pl'nl'eit.o..
._
l'o~·ttm~o, o :~rgumcnlo pt•o_vn !1e rnms.
Tontlocu do r·e"uln.montar CBSIL dt~pmnçu.o
illmn rltsso, •1 t:l.mbetn mutlo llltoressnntc,
de lei, 0 r·orlli~c,. 17·'o JWI"IHL:~mrnt.o quo o in· pnr·quo vizantln elle r:<prci.llmou~'l dclendcr
tu ito dn legislador J'ui qne colla~OI'I"-''O rtesstl o :wtwtl_fvllntst.ro rlu lnt.Ol:rot•, nu.n Vll'ltlll os
Hotnca~,~.o o olomonto populal', o que e,sc ole· s<:us clolonsor"~ ~.li? mm lel'll' o mosmo ~l!
mentu popular ora ontiw representado pela nrstro, o qual mc1dm no supposto erro.

.·------·-··-------:------E' assim que, qun.n.•lo V: Ex .. Sr. Pyesi- !lm• n~.o fallou sóme,nte na sua qualidade do
dente, estavn. IHI pr·esrllencnt da. lt<·publrra. o Senador da !{epubl~en, mn.s lambem como
ello em. Ministro do Iotcrinr, expediu o se· advogrulo, e, portanto, como parte interes·
guinte docreto,om IS •'e fevereiro tlcste armo: sarJa.
«Art. s.• São nomeados:
O orador defende o neto do Governo, incre§ 2. • os su pplcntes de pretor, jJelo Minbtro pado, .ele immorali~nde pelo nobre Sent~dor por
da Justiçn, sob proposta do prrsirlrnte do A~u~?o.s, e convrrla ? Separlo a cercar lle
Conselho Municipal, dentre os cidadãos bra- prestrgro o Poder Executrvo, par•a que elle
zilciros que ti verBm n rC>spcctiva cltpilcidatle. poss~ vencer toda~ as granrles rlrfficuldade~ e
§ 3." Ossnb·pret.ores, pelo Ministro Ja.Tus- emlln:e.~ embaraço, que pesam sofre o par.z.
tiça, sob proposta do pr'osidento do Con·
Relermtlr:·seaoaccordo celebra• o a resperto
1 l~oop~ldma.. sob. propost~ rl_e H~rrln;ann.e
selho .Municipalrlentre os cidarliios brazi!Pil'OS j'-~
~ue trvcrem 0 gráo de doutorou bacharel cm !Illnc.,not.t o ot:tdoJ contradrcçues no procedt·
sciencias jurídica~ 011 soei aos por alguma'l rnr.nto 0 no~r. c Senatlor. por· Ala.goas. que
das faculdades da Republica.
de~se pacto tnou os motrvos de sua actual
Croio, Sr. Presidente, que Roma loc 11 t,, cst ati.Jtutle no S'"nado. .
. _
Allude no plano havrqo pam reorgamzaçao
o que niio é preciso prose"uir.
o
da companh1a ; ao prOJecto da compra da
O Sr. n. de ~J<eudonf.•a SoRn·a- rnc:;ma. por 111 milhões, ao passo que agora
nho não w oppüe an Jilqum·imento do nobre foi rompr;da por titnlos r1e creilito falsos.
Senador pelo Pamn:i., antPs dcs"ja vcl·" aJliWO·
E8tá inl'ormado do que o nobra Senador
vado, parn. que o Governo informA:\ respeito po1• Al:rg,ja,; chegou n. J'tlllnr em levantar o
dos se11S actos; mas pu.rcce·lhe que tlPpoi~ rlo cnpit.n.l de 200 mil contos para fundii' a Comrlcbn.to lll1vido 11 respeito de um rcrJnerinwnto panlda. Leopoldina com o seu banco de Alado nobre Senador, o Sr. Alberto Gonçalves, gôas, creação completamente ae1•ea. Dosenão deverhcm appnrecer mni~ no Senado re- javn. set• esclart•cido a este respeito.
O nobre Senador foi atroz com o Presidente
querimentos scmelhnntes, t(,nder•tes a tr:1zerem para. o Congi·cssoquost.ües inteiramente tlr1 Ropublica, com os Ministros tla Fazenda e
pal'lllmentt~res.
tio Intot·ior, com o Sr. conselheiro Paulino, e
O ora1lor mostra que nada póle proüuzil· o o oratlol' será aLroz com S. Ex.
O oJ•atlor defende o Governo e o fazesrequerimento em. tl.i>cus·~o. porquo scj 1111
quacs forem as mlorma.çues du Governo, 0 cudarlo pelo mesmo direito que assisto ao
Senado não tem attribui,;üo pam alterar o nobre Senador por Alngôas, ao accusa!-o.
·
regulamento.
Sabia de antemão quo aan:L!yse o o estudo
Para o m•ador a qurst~o ]ll'incipal é saber r1as qucstües referentes ú. Companhia Leopolqual dos c~ous regulamentos interpretou 1lúl· di na provocariam as manifestações que so
mente a lo i n. 1.030, e dessa questiio nin- acabam do dar, porquanto a verdade qunsi
sempre desngmdn..
guem tratou ainda.
Sem rluvie1a que o ultimo regulamento, ex- E Ira muito o orador procura esclarecer-se
perlido pelo Governo actmll, é o que esta de a respeito t1essa questão, consultando sobro
accúrdo com o espírito dess[llci.
ella opiniões diversas, pró e contra, de modo
O orador• unalysa os dons regulo montos, 11. podm• l'oJ•mar juizo imparcial o justo.
procurando clemonstml' o ::~u ll>serto, o sus.. O nobre Sena' 1or por Alagôas foi a unica
tentando que o Governo purle d11.r a uma lei voz rlissonnntc qUtl se orgueu contr:t a liquios reguln.ruentos que julgar neces8ar·ios.
dação forQndn. da Compnnhi:t Leopoldina.
Tr[ltll t1epois rla nomea<:,ão elo um subDepois 1\e haver ventilitdo a questii.o na
pretor, a qne allc1diu o nobre Sena·lor pelo imprensa., o nobreSen11rlor a trouxe á tólu da
Po.ramí o rliz que o uobro Sre11ador por Mina~ rliscussão no Senado, em maio u!ti'!llo, e na
quando Ministro. fez 11omeaç•úes de sub-pra: oes;fi.o do Rexh·l'cira, niio para discutir a
tores, sem proposta previa..
questão no terreno jurídico, mas sim para
DüimtA da lei de 1892, que organizou o nis- nn:t!ysn.!-a sob o ponto ele vista do Jacto,
tricto Federal, acha o orador desnecessarirta acoimando o Governo ilo immOI'al.
pr•opnsta; entretanto, ellít se deu no caso lll'·
Agoril, S. Ex. queixa-se e levrmta·se con·
tro. o m•arlor, pretendonr1o que ollo in'roeluza
guido.
Trata. depois do cretlito de tlom rnil couto~ no recinto olo Senatlorjuostõcsincrmdcscenl.os,
nber•to polo GtWOJ'IIO, ojnst.ille:t o decroto rcs- motivo p:ll'o. reralinçiles.
por.trvo.
.
.
11' irv1ifTor·mrto no orarlor ohtm• r.n ufi.o

?

''

I•

'.

'1•,

Ro~po!r'(·ndo depn1s an d!:-.•~111'~0 tJ,, lll'liil'd 1'<::-:p,l;-;f.;t. d<~ S. Ex.; dosnjn a.pr•Jllt~ !iqllr~Jn
Sowvlor l'ot· . d:~g-üas, du qu~l !;,,z a kiLtn·n e•Ht:-ig-·•:u!os no~ .-\1l-11rU!s, sub~:!lli() tla fUiUI':~
dn nJ~uw; Ll'nl·.ho:;, ot~L:Upa- ...,,~ lung<Lilli'IJtO u hiHL!ll'lll. .Pttl•l:t•••C'IlliLl', não só a~ gl'U.VC::.i inOi'H(]or· d~<S lhd~>:-: r•ol:1 ti vo> :'t. Clllll p:111 h i:L Lr.ll- croptu;õeH do nobre Sonnd.nr por Alitgôa,:, cu mo

puldina, ,:droulmrLlo que tu]trello nu!Jru Son11- l.:l!nlrem n r[(l(csu. tio novt•ruu.
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O futuro decidir:í. dizendo rle quo lado ceder um gmwi.1 acervo do bens nacionaes a
estava a razão: si S. Ex., nccu~a.nrlo o Go· um syntlic:tto o,trangoiro. A' v sta de taos
verno de immoral, si o Governo· o del'endendo cetJsura~<. o omr!M deEejaria. ~aber porquo
dessa accusnçiio e os amigos du Sr. !'residente S. Ex. niTo os formulam. ao di!'Ígir-se :to Mida Republica, provando que o nobre Roprc- nistrr; d:!. Fn?.cnrla.. ao consclheir·o Pauli no de
sentante dus Alng<ias, na questiioLeopoldinu, Souzn.n :Í.li''S"mhlé:l geral, a.rlvogando internão falla só como Senador, nw.s sim como essr·s de <'apJtnlistn.s ·inglC?.es. No sentir do
advogado e parte intere;sada. S. Ex. e,;t.:'1 orador s;io inglezos pur inglc?.es. pois nilo
em contradicçiio com~igo mesmo, pois .ii1 póde crl·.t· que sej:.tm :tpcnn.s !JoJlestos os subdideclarou ser advogado rlos obrigacionistas <ta tos brit.annwns cou:;tituiutcs do S. Ex.
Leopoldina e hoje confessa nilo ter tal qnali- A lirJuitbçiio da. Leopoldina o!Terece interdade. Cumpre esclarecer a situaçilo.
essaute espcctaculo, nel!e os interessados silo
O orador enten<!o que, si o Sen:tdo se rler mmtos o os a.dvogados innumeros.
ao trabalho r!e manu~ear os 11rtigos referentes
,
bl' d
i1 Leopoldina., t:tnto a!]ne!les escri]Jtos nor
O or:.trlor <lesej:l que, quando 101' pu tca o
,. o ~cu discurso na integru.. o Sen:tilo preste
parte da rlirectorin e dos <lebenturistas, como to< la :.t atten~ilo aos trechos dos artigos lidos
pelo nobre Senndot•, se convencer:1 de que na tl'ibum1, confr·ontando-os com outros, praS. Ex. thllou a verdade quando se arro~ou o curando o vcrrleiro fio do liquirlaçilo lbrçada
titulo de advogado de interessados na liqui- d:t Leopolr!ma, tJmndo as necessaru1si!laçües'
daçiio da Leopoldina.
analy:;u.ndo qual o responsavel pelo cahos
O orador lê varias tnpicos de a,rti~os publi· da companhia, julgando entre 0 Governo e os
cados pelo nobre Senador pnr Alagóas e sobre seus advcr:;arios.
elles expende largas ·cousidera.ç:Oes, declarando servir-se das proprins armr1s forne- Uma quostiio rles'a ordem, na esphera da
cidas por S. Ex .. que afflrmou no Jorn"t do qual so agitam interesses lieterogeneos, os
Comme1·cio o na tribuna do Senado ~er arlvo- nwt.os tratar1os pelo or~tdor niio podem ser l'egarlo do inter..ssados daqudla companhia, !'Cbidos com calma por quem niio vê ;\ttentendo sido autor de uma proposta r!e encam- <lidos sons interesses. Taos explosões silo nll•
paçiio ou reorganiza9ilo <h mesma Nllpreza, turacs, o ot•ador coutava. com cllas, t\0 usar
quando Ministro da Fazenda o honradoSemulor du. pal:wra, com a n~a1or fi·an~ucza e ~esas
por S. Paulo. A P"dirlo de:;te, apre~er,tou a, somh~·o, porquanto nu.o reccta mc~·cpaçues.'Je
proposta ao conselheiro P"ulino e ó. a:;semblóa espec1e alguma no tocante a sua Vlrla publtca
"eral da corn1Jan!tia. Com as devidas reser· e partwul:;.r.
~as. o orndm· julga. poder :lllirmar que a pr·oUm Senador rlu Republica, cujas palavras
posta do honr"do Senador ú a mesma apre- eclwam dentro o fOra do pv.iz, ao accusar o
sentada pelos Srs. Hime e outros.
Governo, deve munir se rio provas robustas
Entende necessu.rio tr·azeJ• ao conhecimento em n.bono do suas asserr;-ões e niío :~provei tardo Sen:•do uma circurnstancia., a sen ver, de se das irnrnunidades constitucionaes e p:1rlabastante monta. Na assemb!é11 geral da Loo- ment:u·es para produzir ,;:ravos censuras,
poldina, a que jli. teve ensejo do referir-se, o provocnn<1o naturalmente pr·omptos o imm~
nobre Sena.rlor por Al:<goas decl:~rou solem- dmtos protestos pot· p:IJ·te rluquo!!es que nao
ncmente ser procurador rlo um syndic:t.to porlcm assbtiJ• impas,iveis a ospectaculo de
inglez, embm·a nilo declarasse q Ltc o ora tle tamanha injustiç:1.
Morton Rose & Comp. Mao gmd.o semellmn~e o orador diz que podem ajuizar como encontlssii.o. o Jornal, do Commercw, no propl'IO tenderem rlo seu procedimento, habituado
dia da reuniiio daquclla assembléa geral. e~ como cstó. ús c:\lumni<ts o ús injurias, quiuma varia, atllrmou que nuqueile dm ser1a nltão diat•io e inthJ!ivcl do torlos os liomens
apresentada ó. as>N?~Ió:l geral ~ma proposta politicas; dias nii:<l o imperlirii.n de condemdo Sr. Senador 0Jtte!C!t, na qualtdndo de p;·o· nar a co!llluctJt :cntivatr·iotir:n dnqne!Ies quo
c~rador de Mm·ton R:oso & Comp. c S. Ex. n;-to medem a respon>lliJilidat.lc rle sua posiçii.o
nao contestou es~a v.amt.
o :.tvontam conceitos que repercutem nesta
O oradot• deseJa d1zer a verdade, pa~·a quo a C:tpital e nos Estados, passam o ocro:.tno e vila
todo o tempo se conheça a c:msa elllct~nte d:t influir na,; pt'a\:us européas e nas da Amorica
gmnde celeuma no Senado a pt•opos!!O dtts do Norttl ourlo lm necessidade imperiosa de
questões de que se tem occupado. O regula· manter illcso o crcrlito brazíleiro.
menta exl!e<lido u!tinmmonte l!Oio Goveruo
.
.
sohre 0 as.>umpto das Jiquidn(•ür~. tot•in pns· Ct.lncluJnrlo, o or:ulo:· perln-lli:' S8Jt rele~ado rlosporcoiJido ,. 0111 o tnntos outros "i n \ vnL1:1. qualqnm· OX)JI'PS-:u.l 11'0110< Pl'~lll'ln. quo
olle se níw l!liassem iiti.Ort•sses como o., d11· Ih·· I.•·_Jdm ysl'llpado uu ':dor rln. dJ<eus.,au;
Companhia Lr•opold in:t.
l!l"' uno d r.tx.:cra ~< t r Jl>ilita, <om. m!eml•r:J.r ao
o 1101,rc Sen1utur pot• 1\l;tg(<as acct.stt o Go· ~.cuadu uma I:Luula de L;c hmt,;u:w.
vorno e :1 dii'Ccl;uria 1l:t eolllpanl!irl tio quoror O ;.:-r:ttHiu lit.buli,tn it'al!l:e~, cum nm;;i,tr ...l
Sonrul o V, II
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pericia uoscrove o apologo dos alforges e termina com a seguinte moralidade :
« O Creador nos fez alforgeiros, com a seguinte dilferença, os defeitos pl'oprios foram
por elle collocados em lagar muito menos
visivel do que o dos defeitos alheios. ))
O nobre Senador por AlagCms esqueceu
todo seu passado, a sua attitude assumida
na quostito t.ln Leopoldina, attiturle que o traz
embaraçadissimo perante o Senado e a opiniito publica, e, lembrando-se da rabula de
La Fontaine, tratou de pôr em relevo os defeitos uo Governo, os erros que, na opinião
de S. Ex., comrnettera a administra~ito pu·
blica.

não tlespacho interlocutorio. Si a sentença
não é tlesp:Lcho interlocutorio, e si a lei das
sociedades anonymas considera como sentença
o primeiro despacho do juiz, o nobre Senador
por Al~góas não póde justificar um regulamento que concede sómente ao juiz singular a
laculdatle de proferir rlespachos interlocutorios.
E1s porque o Ministro, autor do primitivo
regulamento, attendendo :i. disposição clara e
positiva da lei das sociedades anonvmas, visto
não se tratar de despacho interlocutorio, con·
leriu ao Tribunal a ütculrlade rle decidir sob1·o
os p.1didos de aberturas de f'allencias.
O orador insiste em rlizor que a regulamentação das leis collima o fim de sua fiel
execução.
Ora, si a lei determina seja.m immediata·
mente processados, perante o Tribunal, as
questões de fallcncia, conforme se deprehende
do_a1:t: 10 da lei das sociedades anonymas, o
primitivo regulamento é o legitimo, o unico
que póde subsistir; o regulamento pelo actual
Sl': ~inistro do Interior ultrapassa as attribll;lç.oes ~o Poder Executivo, transferindo para
o JUIZO smgular faculdades proprias do Tl'ibunal Civil e Criminal, o unico competente
para proferir despachos interlocutorios. Segundo a lei, a abertura de fallencia não
póde ser considerada despacho interlocutorio.
O orad01•, á vista das observações da Mesa,
que lhe lembra ter terminado a hom da sessito, conclue dizendo não lbe ter sido possivel
produzir toda a sna argumentação sobre a.
mate1•i:t, pedindo :i. Mesa lbe conserve a palavra para a sessão seguinte.

O Sr. Ramiro Barcello!õ diz
que o Senado deve achar-se fatigado, mas
conta ventilar assumpto tão importante e do
tanta magnitude, como o que se discute, am.
parado pela benevolencia dos sons honrados
collegas.
O orarlor julga do máo precedon te ficar estabelecido, no inicio da vida repnblicana do
Brazil,que os Ministros tenham o direito de re·
tocar os regulamentos feitos para pô1• em
vigor as leis votadas pelo Congre~so. Comprehende-se perfeitamente, deante deste facto
quanto as instituições republicanas, e so·
bretudo o fôro vivorito anarohizados por·
quan~o cada Secretario 1lo l>statlo se ,julgará
autorizado a desfazer actos rle sen antecessor.
Entre as faculdades concediJas pela Consti·
tuiçito ao Poder Executivo, conforme se lê
no art. 48, § I", existe a de regulamentar as
leis. A Constituiçito do Imperio deva tam·
bem ao mesmo Poder a Jilculdade de ex·
O Sr. Presidente-Fica adiada a
ped;l' decretos, instrucções e regulamentos discuss;lo do requerimento, continuando com
adequados á boa execução das leis. O om· a palavra o Sr. Ramiro Barcellos.
dor entende que a quostito reduz-s,l a
Designo par·a ordem do dia da sessão se·
este ponto: existia uma. lei cu,ia fiel exc- guinte:
cuçito necessita de um l'egulamcnto, re·
Discussito unica da proposiçito da Camara
guiamento este expedido por um Ministro
e agora por outro julgado improprio para a dos lJeputatlos n. 1\J, de l89i, proro"ando a
fiel execuçito da mesma lei, que ó a de actual sessüo legislativa até 5 de "outubro
n. 1.030. O primitivo regulamento conferiu ao do corrente a~no ;
Tribunal Civil e Criminal attribuiçOes que o 2' discussii.o rla proposiçito rla Co.mara dos
actulll regulamento defere a juiz singular. Deputados, n. 7, do 1897, autorizando o Po·
Cumpre saber si o despacho uo ,iuiz sobre rler Executivo a pagar ao Dr. Tiburcio Valeabertura de ütllencias ó intel'locutorio.
rian? ?ocegueiro do Amaral, preparador de
No caso affirmativo, assiste razito ao actual medJCma legal da Faculdade de Merlicina do
Ministro do Interior; na hypothcse con tmria, R10 do Janeiro, os vencimentos que deixou de
isto é: si o despt1cho do juiz é interlocutorio, perceber desde 28 de outubt•o do 1892 nté
é uma sentença, a razão estó. do lado do Mi- ~G de maio de 1803, rlo Jogar de p1•eparador
nistro autor do regulamento primitivo, por· d11 cadeira rle cllimica inorganica medica da
que, segunrlo a Constituição, os regulamentos mcsm11 Facult!arle, abrindo o neccssario cro·
sito rlestinudos ú. fiel execuçito das leis; ollo dito.
deixa de ser fiel desde que so afasto das de·
Levant!l·se 11 sessito ils 4 horas dtt taruo.
terminaçues UIL loi.
O despacho do juiz, segundo a lo i das sacio·
dados anonymas, é considemdo sentença e

SESSÃO EM

:31

1

I

1897

387

em vigor, as quaes poderão ser elevadas ao
dobro ou mais em circumstancias extrao1•diP1·esidencia do Sr. Manoel Victorino '' no,rias· 0
Art. 2. Estas praças serão completadas
pela fôrma expressa no art. 87, § 4" da Con·
Ao meio·dia abre-se a sessão, estando pre· stituição e na lei n. 2.556, de 26 de setembro
sentes os Srs. Senadores Manoel de Queiroz, de 1874, com as mocliflcações estabelecidas nos
J. Catunila, Joaquim Sarmento, Francisco arts. 3" e 4° da lei n. 39 A, de 30 de janeiro
Machado, Manoel Barata, Lauro Soclré, Justo de 1892, ficando om vigor o paragrapho unico
Chermont, Benedicto Lei te, Gomes de Castt•o, rio art. 2" o art. 3• da lei n. 394, de 9 de
Nogueira Paranaguá. Pires Ferreira, Cruz, outubro de 1896.
João Cordeiro, Pedro Velho, Almino Alfonso, Art. 3." Emquanto não for executado o
Alvaro Macharlo, Abdon Milanez. Almeida sor·teio militar, o tempo de serviço po,ra os
Barreto, Gonçalves Ferreira, Jonquim Per· voluntarios será de tres a cinco annos, po·
nambuco, B. de Mendo!lr;a Sobrinho, R11g-o rlendo o engajamento elos que tiverem con·
MeUo, Leite e Oiticica, Coelho e Campos, cluido esse serviço ter Jogar por mais de uma
Rosa Junior, Severino Vieira, Virgílio Dama· vez e por tempo nunca maiol' de cinco annos
zio, Henrique Coutinho, Porciuncula, Thomaz de cada vez.
Delfina, Lopes Trovão, Feliciano Penna, Gon· Art. 4." As praças e ex-praças que se ençalves Chaves, Fernando Lobo, Rodrigues gajarem por mais tres annos e em seguida
Alves, Paula Souza, Moraes Barros, Caiado, por dous, pelo menos, terão direito, em cada
Leopoldo de Bulhões, A. Azeredo. Generoso engajamento, ao valor, recebido em dinheiro,
Ponce, Aquilino do Amaral, Alberto G_on· das peças de fardamento, gratuitamente dis·
çalves, Vicente Machado, Esteves .Jumor, tribuidas aos recrutas.
Pinheiro Machado, Julio Frota e Ramn•o Bar· Art. 5.• Os voluntarios e as praças que,
cellos (48).
findo o seu tempo de serviço, continuarem
nas
fileirns, com ou sem engaJamento, perce·
Deixam de comparecer, com cau~a participada, os Srs. José Bernar~o, Rauhn.o Horn, berão as gratificações estipuladas na lei
Rosa e Silva, Leandro Macrel, Eugemo Amo· n. 247, de 15 de dezembro de 1894, e quando
r•im, E. Wandenkolk ,Joaquim de Souza e forem escusas de serviço se lhes concederá
Gustavo Richard; e, sem ella, os Srs. Ruy nas colonias da União um prazo de terra de
Barbosa, Domingos Vicente e Q. Bocayuva 1.089 ares.
Paragrapho unico. A gratificação de vo·
(III.
Juntaria, estipulada na lei n. 247, de 15 de
E' lida posta em discussão e sem debate dezembro de 1894. será abonada ás praças
approvada a acta da sessão anterior.
recrutadas no antigo regímen e ás provindas
dos diversos estabelecimentos militares de
O Sr. .l • Secretario dá conta do ensino pratico ou profissional, não tendo
seguinte
perdido o direito a essa vantagem, ex-vi de
sentença formulada de accordo com a legislação vigente.
EXPEDIENTE
Art. 6. 0 A contar de I de janeiro de 1898,
não será mais admittida no exercito braziOfllcio do Io Secretario da Camara dos leiro nenhuma praça com a qualificação de
Deputados, de hontem, remettendo a se- cadete.
Art. 7. • Ficam revogadas as disposições
guinte
em contrario.
PROPOSIÇÃO
Gamara dos Deputados, 30 de agosto de
1897 .-Arthur Cesar Rios, presidente.-Julio
N. 20- 1807
de :l1Iello Filho, !• secretario.-Oarlos A11gusto
Valente Novaes, 2" secret11rio.-A' Commissão
O Congresso Nacional <111creta:
de Marinha e Guerra.
Art. 1. o As fot•ças 1\o terra para o exerci- - OII!cio do Minist~rio da Fazenda, de
cio de 1898 constarão:
hontem, transmittindo 11 Mensagem com a
§ 1•o Dos officiaes das difforentcs classes 110 qual o Sr. Presidente da Republica devolve
quadro do exercito.
..
, . dous dos autographos da resolução, sanccio§ 2." Dos alumnos rlas escolas miitl:tres a,,o nada, do Congresso Nacional, que autoriza a
1.200 praças o ele 200 para 11 Escollt de Sar- abertura do credito ele 14: 1~5$100, supple·
t . t 'b 'd mentiU' á vorba-Exercicios 1lndos-llo orçll.·
gentos.
§ 3." De 28 .160 praças do pro · d1s r1 UI as monto em vigor, para pagamento aos empre·
proporcionalmente, de accorllo com os quallros gados das obras do porto do Recife, dos sa89 11 SESSÃO EM 31 DE AGOSTO DE 1897
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que o Tribunal de Contas opinou que areInriO>l cc,rrcspondontcs aos rnezes de novem·
I11'0 O tleZ<'Hlill'O do 1892.-Archi VC·>O Ulll clamaçuo tinh:t procedencia, visto que o ciüus a.utu.cn·aplws e com munique-se á C:• ma.r:J. tado <trt. 3", § 2" do decreto de 1879 isentava
tlo~ Der]utados, remettendo-se·llHl o outro. rl:t contribui~uo os vencimentos de camprtnl.ra;
qne é certo que esses vencimentos foram
O Si:". :;;• §ccrc't:ario, servindo de abonados, não só aos officiaes etrectivamente
2". lil e v;lo n. imprimir pn.1•a entrar na ordem embarcados, como ao$ que exerciam. empregos
do;; trabalhos os seguintes
milita,·es nos pontos declarados em estado
de sitio ;
PARECERES
que niio fôr:• justo que se não estendesse
ao
Ministerio da Marinha a doutrina firmada
N. 102-1897
sobre o assumpto pelo Ministerio da Guerra,
tanto mais quanto os officiaes de uma e ·outr:\
A proposir;ão da Gamara dos Deputados, corporação gozn rn das mesmas vantagens, re·
n. 84, de 1896, J•emettidn. com o ameio n. 400, g.~J1as e isenções.
de 5 de dezembro •'o mesmo anno á Mesa do Desta exposição conclue a mensagem peSenado pnra ser subll)ettida á d«libcr·aç,ã.o dindd que o Congresso habilite o Governo
deste, autol'iza o Governo a abr·ir· ao J1linis- com o credito de 120:0UO$ para restituição de
terio da Uarmha o credito extran~·dinm·io de de~conto~ indevidamente feitos.
120:000$ para restituir o imposto de 2 °/,,
A Commissão nAo póde, no ponto de vista
descontado de officiaes da Arma•la e classes em q110 se deve colloc~r, acceitar semelhante
annexas e outros que perceberam vanta[fem doutrina.
de campanha no período de (J de ~etembr•o do
Da simples referencia ao aviso do Minis·
18[1:3 n :31 •le outubro rle 1805, lilzendo pam ter·io da Marinha de 16 de maio de \894 já se
isso as nocess:trias opera.ç,õos de credito.
infere que os officiaes, aos quaes foi óescon·
EssfL resolnçã.o é a c,,nclusão de pal'ecer da tadn. a contr·ibuição, apezur de estarem na
Commiss:i.o de Orçamento d;tquella Cama,ra, occusião percebendo vencimentos de came;;tudand" a M~nsag-cm do Sr•. Presidente da panha, não faziam absolutamente serviço que
Republica de 30 de julho de 1896, enviada t:vesse esse caracter ·e .participasse de igual
ao CongJ•esso Nacional, na qual se relata:
narureza.
qne o dec:·eto n. 7. 54,1, tle 22 de novembro
Com effeito, dos documentos que instruem
de 18i9, regulando a cobranç11 do imposto a mensagem vê-se que essas vantagens foram
do vencimentos, determina no art. 3", § .2", abonadas até aos ministros do Supremo Trique sejttm isentos dessa contribuição os ven· buna.! Militar e aos officiaes empregados no
cimentos d0s officiaes d11 mar El tm•ra em Quartei-Gener·al da Marinha, cujos serviços
campanha ;
nua eram outros mais do que os do exercicio
que, de acco:·tlo com essa tlisposiç<io, decla· de suas attribaiçiíes or•dinarias, sem a deslo·
rou o Ministerio tla Marinha, em aviso ele 16 cação de domiclio, sem os incommodos e
do maio de JH\14, sob consult:t prévia ao Mi· perigos qae cercam os serviços de cam·
nisterio dn Fazenda, que essa isenção favo- panha.
recia. :tpenas aos offic1aes elfectivnmente em·
Nestas condições o que foi indevido e illebarcado,; continuamlo, por conseguinte, a gal foi o abono de vantagens de vencimentos
Contadoria de M11rin!Ja a fazer o desconto de de campanha a quem não estava 'em campa·
2 "/" dos voncimen tos dos officiaes do Corpo nha.
da Armadl1 e classes annoxas, que embora
Sendo assim, o dinheiro descontado per·
em se:·,iço mililar nii.o pertenciam á guar· tence, de direito e 1le facto ao Tbesouro, paniçfio dos nrt vios armados em ~uorra;
recendo, portanto, que em vez de legalisa.r-se
quo, poste1•iormento, em consequencia de essa. restituição pretendida. pelos beneficiados
reclamação de um olllcial do Corpo de Com- com vencimentos de campanha, são estes que
mis:;ttrio,;, fôra ou v ido o 1Iinisterio da Guerra deveriam ser obrigados a repôr ao mesmo
sobre a inlerpretaçuo que dera á disposição Thesouro as vantagens que indevida. e ille·
citada do decreto regulamentar de 1879 e o galmente receberam.
Trihunal de Contas, quanto !lO direito do
Sem insistir, porém, nessa ordem de con·
reclamante á rcstituiçiio lla contribuiçã·J des- side1•açües, accresce que para a formal concont:tda do seus vencimentos;
demnação 1la resolução de que se trata, não
que o Jl!inistorio do. Gnorm tloc!aron I]Ue 11 preciso. a Commissão mn.is do que lembrar
restituiçii.o do imposto em dovid:t :ws ofi!ciacs q uo só ao Ministerio da l?uzenda compete indo oxel'cito c1l'eetivos, houorurios ou relor- ve~tigar e conhecer si o imposto ou contri·
m:ulo~ que se achavam em serviço durante a buição foi ou niio indevido.mente pago, ca1'uvotw, havendo a respect:va vantagem- a bendo-lhe a consequente attribuiçiio de man·
dar rostituil-o, no caso de cobrança indevida,
torça p:trte do soldo;
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para o que teve sempre e continua a ter dotação em verba orçamentaria sob essa' I'U·
brica.
'
E' a essa autoridade que os prejudicados
devem recorrer ;_ e :;ó por esse departamento
póde ser encammhac.lo o pedido de credito
supplementar para a restituiç;io, de que se
t~9:ta, uma vez que os pagamentos do exerCJCIO tenham esgotado a respectiva verba.
A ~esolução, em questão, ate sob essa face
exorbtta das boas normas administrativas e
dns regras. d~ contabilidade publica ; pelo que
~ !lo CommJssao de parecer que ella seja reJeitarla.
Sala das Commissões, 28 de agosto de 1897,
-A. O. Gomes de Castro.- Severirw Vieira.
r~lator. -Porciuncula.- F. Penna.-Rosn e
S1lva.-Leopoldo de ButMes.
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são lle Mnrinl1:t o Guerra e com o projecto
por ella apresentatlo.
E pam que !I que bem clnl'o1. ::t especinlidadO
do caso c notada. a dímculdndo quo teve o
Goverrro do oltt<>r pe,;:;onl pnra o Cm•po rlO
Saudo_ n:t g-uerr·<l do Pni'D.guay, tempo cm
que nu.o bastaram os· diplomas ou uão alTere·
COI'arn-se, deve-se accrcscentar no 11m llo
art. I" o seguinte:
«em ttttençüo aos serviços prestarias
nn. guerra tio P;trnguay o a. antros do
smt prollssão por mais do 30 a.nnos continuas. »
.
Sala tlas commiss1\es, 18 de U"OSto rle
JSQi. - J. Joaquim de Sou;a. - Gnonçalvcs
Cha·~cs.

Em obedienci<\ á deliberação do Senado,
examinou a Commissão de Finanças o req ueN. 103- 1897
rimento do pratico rle pha.rmn.cia contractndo
e 2" tenente honorario da. Armada. Antonio
A . Commissii_o do Justiça e LogisJaçüo Candido da Silva Pimentel e o projecto n. 10
cons!flerou dev1damnnte _o 12nrece1• o prqjucto deste anno, oiferecido em deferimento desse
n. 10 de 1897 da Commtssao de MaJ'i11IHt e requerimento pela maioria •ln Commissão ele
Guerr11, em que e o Gov~:r·no autorisado ,, Marinha o Guerra, p~lo qual é o PodeT· Exincluir no quadi'O dos plmrmaceuticos da ~utivo a.utoriza(lo pura Jllcluir o J'0f(n·ido
armada, sem prejuízo do mesmo ~rmdro o cida.dã.o no quadro dos pharmaceutkos da Arno po,to d•J 2" tenento, o plmr·maccutico con- m::td:J. e no posto de 2" tenentP, sem prejuizo
trnctnrlo, I" tenento honorario Antonio Cnn- dtJ mesmo qua•'ro .. E embom lho mere•:am o
maior respeito as luzes dil Commissão de
dido da Silva. l·'imentr,J.
Esse ph11J'llla"eutico pl'lltico t•·•lll scl·vido ua Marinha. e Guerra., e de .Justiça e Legislação,
que. tambem su1Tra{l:<\ o mesmo projecto, não
pn.z e na guerJ'tl pm· ruai~ de :30 11nnos.
A sua perilliil 1111 pr·ollssiio ó conilr·nradn. he81t.a em aconselhai' a SlU1 rejeiçüo.
Em petiçiio de lO de< junho de Jl:lf15, tamuem
não sómente por• esse long-n e conliuuo pmzo
favoravelmente
acolhida pcl<L honrad;L Comele conserwção no se1•viço d:1 llnu·irrha mas
mis~•1o de Marinha e Guerra, re~m·J·ou oreó tambem ati estada por profissionaes,' 1110·
rel\•r·Jort no posto llo
dicas e pharmaceuticos, eom que tem ser·v ido ferido cidadão a sun
~" tPneut~, alleg-aw 1o tPl' mais de ::lo annos
e abonam a sua :~cti vidatle, zelo e compor·
de bons serviços como phar·maceutico contamento civil e militar.
O unico impedimento r1ue lm para n sun t!•acrado e 51 de id:rde.
Rejeitado pelo SPnarlo o projecto n. 44. r1e
inclusão no quadro dns phnrmaceuticos da
IS~6.
que deteria o requerimento do cidadão
armada é não poder 3.Jll'osentnr, po1• niio
Pimentel,
variou elle 1le pretençiio ; e em
ter, um dipl_oma passado po1· alg-uma escol:~
vez
da
reforma,
pede em novo requerimento
de pharmacra, segundo o respecti,·o regulaa sua admi~'ão no quadro •los pharmaceuticos
mento.
·
E é o unico impedimento. como bem diz n da Armada e esta nova. P"etençii.o roi, como
Commissiio de Marinha e GUOI'I'II; pois não já havia sido 11 p1·imeil'a, benevolamente
se póde, neste caso, nllegar, como ou1 outl'os ucolhida. pela honl'llda Com missão de Marinh<L
se tem feito, que sel'ia conferir n pn isano e Guerra, que oifereceu nes'e intuito o proUlll!l patentB lle otncinl, corto como ó que o,; ,tncto n. 10, deste :uma, que pende da delihcmedicas e pharmacouticos entrum pam o rnQão do ·Senado.
Segundo o Rrgulamrnto que baixou com o
Corpo de Saude com patente ele otncial,
Tratando-se, pois, de romunoração a quorn decr6to n.683, (lo 23 de :t.~·osto rle JHUO, Regumerece, constante, corno tem sido, em prestar lamento rost;mrado com motliflcaçõcs poJo
bons serviços por mai,; do 30 anno:;, t;tnlo nn decreto n. 1.57~. de HJ tle outul•ro do IHO:l
pllz como 1111 g-UOI'I'a tio Paragnay, o projcdn niup:uem pórle ~er ntlmit.titlo 110 qna... m do~
do quo se tr·:tta con,;ultn n nt;ilirlado pui,Jictl pharmaceuticos da Al'!lr:·dn., ;cm n'"'tr;u· :
Iu, que tt'tn dí]Jinmn. "(illl' ttfg-uw:t 1!:\~ F':1 ..
o tom f'nntlamonto na ,iu»ti<,'a.
A coulnrissCto, sou osso ponto do vista, con- cuhlattcs lia Jü,publ ic;t ;
corda, om geral, com o Jl!lrecel' dt< Commis2", que niio é mllior elo 25 annos.
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A primeira praça ou o posto de admissão
N. 104-1897
Regulam~nto o de G?al·da-MaRedacçüo pam a 3• discussao, da accordo com
rinha ou pharmaceuttco de 3" classe.
Violando o principio de igualdade perante o rencillo cm 2",do projecto do Senado n.13,
alei, principio consagrado no § 2" art. 72 rla da 1897, q11a re,qula o numero, classe e venConstituicão Federal e sobre o qual rleve cimentos dos empregados da Alfandega de Pafunrlar-se todtt a sociedade democraticamente ranagud
organizada, o projecto concede ao ctdadiio
Pimrntel. o que a lei vigente nega a todos os O Congresso Nacional decreta :
outros cidadiios, entmr para o qua_dro de Art. 1.• A Alfandega ele CorumbiL, no Espharmaceuticos da Armada. sem d1ploma, tarlo
de Matto Grosso, é equiparada, quanto
com a idade por elle mesmo con fe,sada de
pessoal e vencimentos deste á Alfand~ga
53 11nnos e no posto de 2'' tenente ou phar- ao
de Mareió, no Estado de Alagôas; a mesma
maceutico rle 2" classe.
quanto nos venc1mentos terá a
Não é esta porém, a unica inconstituciona- equiparação
Alfandego.
de
ParannguiL, no Estado do Palidade qufl, ~o conce1to da Com!J!issão de_ ~i raniL, cujo quadro
será o desta ultima com
nancas, torna inacceitavel o proJecto SUJeito augmento de mais um
conferente, dons priao seu estudo.
meiros
escripturarios
e
um
s~gundo escriptuAutorizando a admissão de individuo certo rario.
e determinado no quadro r'los pharmaceuticos
O quadro do pessoal da Alfandega de Mada Armada, transtere o pro,jecto para o Conó equiparado ao da Alfandega do Magresso uma attribuicão, que o § 5" do arL 48 nitos
ranhão,
vencimentos iguoes aos que perda Constituicão Federal delegou prlvattva- cebem oscom
empregados das co.tegorias respemente ao Presidente da Republica, a at!Pi- ctivas du. Alfanrle;.ra
do Pará.
buicão de prover os cargos civis e militares,
Art.
2."
A
Mesa
do Renrlas da Antonina.
o que imporr.a no direito de escolher o pes- continuara a ser rlependencia
do. Alfandega de
soal que os tem de exercer·.
Paranagu:i
e
o
sou
pessoal
mhirá
do quadro
Allega o peticionaria para justifica~· uma dos empregados da mesma alii•ndega,
pretenção, que é em verdade exorbitante, o inspector, conforme as exigencias podendo
do serque fa vares iguaes tê~ ~ido a m~itos outr_?s
concedidos. A Comm1sstw de Fmanças nuo vico, commissionar a IIi os empregados que
nlgar necessarios, r·s quaes, além do~ seus
confirma nem contesta a ullegnclio ; mas jvencimentos,
gratificação igual a que
quando tosse ella irrefutavel, não se1·i" clim é marcada ao terão
cscri
vão,
correndo a respectiva
certeza um argumento que •'evesso ser invo- despeza pela vorba-Gratit!çações
por servicos
cado perante o Senado, as infracçüe~ constiextraordinario~ e temporarios.
tucionaes, que lhe tenham porventura esc:tArt. :3." Revogam-se as disposÍI;.ões em
pado no estudo dos negocias sobre que delibera.. E' sempre tempo de voltai' nos bons contrario.
Sala dns Commissões, 30 de agosto de 1807.
princípios. nem um abu~o just.ihca outro.
Na irlade em que se achn o cirladão 11 quem -A. O. Gome> de Cast~·u.-Secel'ino Viei1·a.
aproveita o projecto, a suaa1lmissão no quadt•o -l'orciuncula.-Feliciano Perma.- Rosa e
dos plmrmaceuticos da armada não tm·ia por Sitra.
fim sinão dar em pra?.o brev.issirno mais Continüa a !liscus,ão do requerimento do
um pensionista ao Thos:mro. Com elfeito Sr. Vicente Machado, pedindo que o Governo
dando-se-lhe ingresso nessa quadro na idade informe em qnc se lmseou para expedir o dede 53 annos o no posto de 2" tenente, tcriL elle creto n. 2.57fl, de 16 de agosto do corrente
dous annos dPpois de ser desse quadro ex- unno.
cluído pela compulsoria, si por um novo ftwor
não se suspender a seu respeito o decreto
O Sr·. R:unia•o Darcellos
n. 336A,de 16 de nbril de 1890 e si não tratando do assumpto em debate, .iiL na ulquizer e!le antecipar o goso do ocio cum tima hora •la sossilo anterior, nüo pôde alondignitate. pela retbrma voluntaria, para a gar-se sulllcicntemente sobre o ponto, que
qual o citado decreto exige apenas 11 idade de considera principal.
45 annos.
Pclu. Con8titui~'ão, o Po1ler Executivo tem
O Sena1lo dir:i Ri isto ó convcn iento. A Com- n faculdade de rogulamental' as leis, par11
missão entende quo não, o por i;~" acomclha que e!las tenham ·fiel execução. A lei, de
que ~e trata, ó a 1las sociedades anonymas;
o. rcgeiçiio do IJr·ojecto.
porque tt·ata·s" de uma liquidação forçada
S.<la. das Commi~'üos, :lO de agosto du 1898. de socie•lt11le anonyma, e isso ó da compoten-.·1, o. GldJICS de en . .·/1"0,- F, p(}/VUt..- Se- cia dn TI·iLunal Cnmmnrcllll.
·v~;·i-.111 !'iánt, - P&1'CÚfiiCttla.- Leopoldo de
O oratlot· !li o art. Hl da lei respcctiva,que
lJuthiJcs. -Ramh·o JJarccttns.
chama sentença ao decreto de liquidação, e
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comparando com o a.rt. 03 da lei rlt org-aniza~ão jurlici:tria. diz SCl' rlos tribnll:1"5 coilectivos a competcnci:1 oxclusiv:t para. cst11S
questões; sendo o ,juiz singuLu• apenas prepamdor.
O Ministro niio podia tirar essa com potencia do tribU11:tl collectivo para. d:Ll·a u.ojuiz
singular; houve, pois, violação t!e lo1, não
Rendo lidto ao Poder Execur.ivo interpr••tar
leis, nem mesmo qu:~.nrlo ,ão obscuras,
N:t opinião do orarlot• o Ministro ~xorbitou
das suas attdbuiçõos tOt·nando a regulamental' uma lei já regularnentada,e fazendo-o
em desaccordo com a mesmt~ lei.
O orador refere-se ao que está aconteccnrlo
com a past<~ do interior, e só tm~ desgostos
pa1•a os que teem a responsaliili•larle desta
organização republicana, e para o prestigio
do Poder Executivo.
Refere-se ao modo por que se estão fuzenrlo
as regulamentações de leis; á ordem chamando ao serviço a guarda. nacional, e:;t:1ndo
aberto o Congresso; á ordem que mandou
encostar• commanrlantes de brigadas e commandantes superiores da mesma guarda,
sem motivo declarado, e com " uggrtwante
de em certo Estado serem nomeados outi'Os
par•a fim eleitoral confesso, os quaes a.ind:l
estão gozando dos favores da amnistia. e diz
que elites &tctos não trazem prestigio para o
chete rla Republica, e veem perturbar as discussões rlo Congresso e irritar• o espírito da
opposição, que procura o mais possível manter-se nos moldes const1tucionaes.
Depois de consir1.erações a respeito do que
tem occorrido, manifesta o orador o seu receio ele que o espirita de politicagem possa
ser causa de esboroar-so turlo quanto se tez
com a Constituição de 24 do fevereiro; e conclue, chamanrlo uatten~'ão tlo Sr. Presidente
da Republica p:tra o seu Ministi'O, que vive
u. provocu.r tempestades e 11 arrastar· o GoveJ•no para. fóra da Constituição.
Vo!lt pelo requerimento do nobre Senador
pelo Parant1,
O Sr•. Aquilino do Amural
começa, decla1'n.ndo qu~ causará, t11l v"z, estranheza o modo, pelo qual vae considerar a
questão em dcb:tte, visto a sua situ11ção sin·
guiar no Sen11do, ondo niio está ligado a partido 11lgum.
Estti. li~rado aos que prest11m o seu apoio ao
Sr. Dr. Prudente de Moraes, porq uo entende
que nn situação tristis~im!t, que o paiz ntmvessa, e ilovtr de todo o patriota pi'estigiaJ•
a autorirlade, o m•atlot• u loi(ico e coherente
com o seu Jl!'ocedimonto anterior.
Todas n.s vozes que se tom apresrntado no
Sonarlo requerimento~ rle inti:Jr•n,nçõos no Gn·
voJ•no, YOI.:t cunLl'lt, ~cmpro que es:;es roque·
rimentos voroarn sobro nmtori11, quo ó da ex-

clnsi va competenci11 do Poilcr Executivo; e
vor.a a lll.vm•, todas as vezes que e;ses requerimentos •lizeru respeito 11 m11teria que, pela
Constituição, estit sob 11 guard11 cumulativa
tanto do Poder Executivo como do Legisla·
tivo. Este <i o caso ern questão.
Ao requerimento do nobre Sen11dor pelo
Paraná, o ot•ador dá o seu voto tmncamente,
pot'•JUe tr11trt-se de uma attribuiçii.o, que está
con!erida pel:t Constituição ao Porler Legis·
lativo, e porque lhe parece que o acto do regulamento, expeclido pelo Sr. Ministro da
.Justiç!t, é exorbitante das attribuições que o
Poder Executivo tem nesse assumpto.
O requerimento do nobre Senador pelo
Paraná pede info!'mações sobre o regulamento n. 2.570, que 11lterou as rlisposições
da lei n. 1.030, de 1890; que foi um acto do
Poder LeJ::islati vo.
O or11dÓ1' se retere á exposição de motivos,
quo precedeu á lei n. 1.030, e diz que ess11
lei retirou todas as attribuições dos antigos
juizes de direito para dal-as 11os tribunaes
col!ectivos; refere-se á creação dos tribu·
naes, que são de tres classes, e ao conselho
formado pelos respectivos presidentes.
Este conselho tern a competencia de juiz
em 1,. inst,mcia, n11s causas não sentencios11s,
nas CI1USI1s de j11risdicção voluntaria; e como
2" instancia conhece das decisões do juiz sin·
gul11r e da Gamara.
Tod11 a vez que um regulamento do Go·
verno eliminar este conselho, tirar-lhe attribuições para passar a outro tribunal, ha
violação da lei.
Nem sendo a lei obscura, podia o Governo
interpret11l-a.
Discorre o omdor sobre a interpretação,que
é autlientica ou doutrinl1ria, cabendo esta ao
Executivo nas m11tet•i11s administrativas sómmlte, como é corrente e ensinarlo por todos
os publicistas, quer estrangeiros, quer brazi·
leiros.
Mostra o orador que o direito do interpre·
tar as lei:;, si fosse dado ao Poder Executivo,
importa.ri11 no direito de 11lteral-as, igu11l ao
direito rle revogai-as, que só compete 11 quem
as fez.
Sendo dessa opinião, pens11, comtudo, o
orador quo o Governo póde reformar os seus
f'egulamontos; porque o regulamento nfi.o é·
tuna lei; e pórle ser modificado 11dapt11ndo-se
ás circumst11nci11s e ao logar· em que a lei
tenha de ser applicada.
l'óde ser bconvenionte esse acto de refornmr, porque póde delle resultar a an11rclüa,
tondo cada ministro a sua opiniiio, de modo
que ninguem se poderá entender no meio de
tun~talluvi:1o rio L't'gul!Lmontos.
O or:ulor cita éxemplos 11assados par11
mostrar 11 nccossirl:ttlo que justifica muitas
vozes :1 oxpetli\'iio tlo n~vos regulamentos,
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o salient:1 m:tis umn. vez :1 sua convicç~." de
que o Governo pó do nlterrtr os roi(Ula.mPn tos,
ma.s não tem competenci:t pn.raa!terM 11 lei,
quando ella íbr obRcum.
E foi o que fez o S1·. Ministro tln, Ju;;tit;,a.,
que ref<trmou rarlicalmentn a l•Ji n. 1.030,
porque declaJ•ou q ne os recurso~ d11s i u b·''
singularo~ parn. u tl'llmna.l sup~rior s~·r·b.m
pam a. Ctjrte de Appoll:u;iio.
Desta dispoSi\'iio, conr.rari:t :'t lei 11. ].(•30,
timo orador tre~ consrqncnr,ins: l". a. eliminação do conselho, que e o por1er inte,•modiario, eompo,to dos tros presidentes, que
por sua. vez compiiem o tribunal sin:.:-ul:lr ;
~". a cren.ç:lo do com11<-tenci11 pam :1 Curte tle
Appcll;tçii.o, p11ra. jnl~n,;• casos uão •JrrJilittidos pela lei; 3•, a erenção do dwts 'instrtn?ias, dando parn. a Côrro tle Ap[lellaç~.o 11
.JUlgamento e o reeurso do ag~ravo pam os
ju!zes. Ring:ulare\ lmvondo, portanto, duas
prtmm rn s mstanc:as.
An:tlysa o orador es:ras tres conseauencias,
salientando a gm virl:t~lo •la t:ompetencia, que
é a chave !.l<ts,a.ttribuiçõrs do Guvorno, o pergunta, em á relaçiio mat.eri:t commorcial, por•
quem !leve ser pr·ofcrida a S!mt.enra tb eoncordata, que é acto po:;terior :i. deckraeão da.
liquida<):lo.
·
Si o. sentença unica que pó·le se1· proferida.
P.ela Cam:m1. ~omm~rcia.l il !'·tia par·tilll>L : e
st a sentença final e :1. que .Julga::. par·tiiiJa,
pergunta o ora~or· si e •1r•sta sentenQ>t quo
cabe a appr"lla\'ao, ou ~~ tarnbem ca.be dn. sentença sobro embn.rgos d:t concoJ·rlata, que
tambem so1l're rliin,ç,)es p1·ob:ttOJ'i:~s e tem
razões .linaes ?. E si cabe :1 a.p,ellaç:~o. pot•
quem e profoJ•tdo o despacho ou sontenr;a., tia
qual cn.i>e essa. a.ppell:1•::i.o ?
E' inco!llprehemivel! Nega-se ;\. Cnm:tra
Commercra~ competonci:t para da1• ·lespfldtn
d:t declara.çao de uma li~Ui1la":io íbrr•ad::. o
dit-se-lllo o direito do proJerir rlcsp:tclio soJn.e
embargos :i. eoncord:tt<~, despacho de cada
appe!laç~o. e que e uma.sent<·nçn., n:t opiniiio
do prOJ,mo Sr. MllliStro da Justiça, quo a,sim
o dofinJU.
De mttneira. que, sogundo o l'O"Ulitmento
a abertur:t rio uma Jiqnida.ção f<1~ç,,d:t ó d;~
compotencio. do .iuiz singular, m<r.s os incidentes result.a.ntes desse ttctn, teem appell:tçíio, toem recm•sos !_):tra o tribunal. oulloct.ivo.
Rcpoto o m•a.t!OJ' ~no a lei n. l.ll:io. fir.•nl
completaJ!IOnt.o il:udid:t ll:ts stms rlispo.;ir;riu.s.
O or·atlor peJ•g·nnt.:t do ondo 1!~ner•go o dos~
pacho que r1ncLJ!'~c uma. lJquitbr."lo frll'<;:ub,

Como o 0\':ltloJ' tem procurarlo mostra.1•,
pn.I'It es,as questões emergentes o Sr. Mi·
nist.rn tl:t .Justiç:t dú competencia ao juiz
sin;;ul:tr, cabendo, porém, a. :tppel!a.ção do
sem rlespacl!o, e confere :1 esse juiz singul:tr
al.t.r·iuniç,õrs que a. lei n. 1.030 niío lhe deu
nem podht ll:u·, diante da.· exposição fie mo·
ti vos do pi'OPJ'io legislador· tmo "onteccionou
a. loi que rleolflrou :;er• seu intuito· retirnr
toda.s as a.tt.r·ibuiçües rlos ,juizes singulares
p:trn. conf<wi l-as a. triiJuna~<s co!lectivos,
dnmlo ao juiz singular· exdusiva. competuneia pa.r•:~, pt·~ferrr despachos dos quaes
c:,.bom ag-p;r·~Lvos mterlocutorios com recurso
pa.r·a n. Côrte de Appellação. Desse pensarnont.o foi que o Sr. Ministro da Justiça se
af1tst()u dr.forindo ao juiz singular a attribuir,,iío de proferir sentença tln:tl sobre liquitlM;iío. u d~tndo, entr-danto, o recnrso 1le
appellaçiio p<r.r<t a.,.; questões de incidentes,
como a. de concordata.
Desta fórm:J., diz o orador, S. Ex. eliminou
o tribunal p~>ra o juiz singulitt•,o que competiiL ao Juiz collectivo. Antes da publicação
do lliJCl'eto do Ministro tia .Justiça, datado de
1sm, tom:wa-so como ct•itedo a dllclaração
d•l com pntrmcia. n natureza do recurso inter·
posl;o do dr:spacho. Depois desse dee1·eto o
cri trrio passou " ser a na tu reza do desp:LCl!O.
Si níio est:wf\ esse regulamento rlfl perfeito
accordo com a. Jettra da. lei 1.030, acompanlmva, pelo menos o seu espírito, dando ao
Tribunal Civil e Ct•iminal att.rrbuições pertencentes ao' a.nt,igos juizes de direito.
O Sr·. Ministro da .Justiça deu para cri te·
rio dfl competenci;J, niio :1 natureza dos recursos. niio a das sentenças, mas a l'órma do
pi'Ocesso que é a.ponas um meio pelo qual ~e
prepara o feito parfl ficar em condições de
ser ,iulgn1lo, narla. tendo de importante.
A q ue~t.IT.o dr; com potencia é out1•n como o
ortulor· passa a tlemon>tJ•ar, fazendo diversas

do or';\dLn·. :t qtH'::I;-i,lr ::r•irwi·,;::l - · ,:,, ·;, ..:.;nclP• íjlh\ rf.'•;!:l.:':'., :\.li~~~~ !;t.;;~rl I I'<,'.'·!:.; I_H eJil-

pt•nt:(·s.-.:u.
:-.;;t la Odler··-dn, li;.: o Ol':tdor·, t~ po1• com:w~ltel!cm o do.;IJ:who itiLorlucutorío do que

co nsiÚOl1 :ll,~!iRS.

Diz o oratlor que, pens11ndo bem tollos hão
do concor•tlar em que o despacho que manda
liquitlu.r forqttdn.ment.e uma sociedarle ano:,yma l.l o nu;is importante que pót'le ser proferido ne,sa matori:t.
Tr:tto.ntlo-se de sociedade ttnonymn. o de
mn.i~ v::lnr ri a Rentençn. definitiva que alter:t
/;(I( los o~ tormo.~ rl11 rtJCSilllt socinrhule, passanrlo
:t prnpJ•iotl;tdo tl:t rn:i.o •lo legi·timn propriotfiJ•ln pn.1•a. a dn torccúr•üs.
E wl s<'ll tonç:t q1re acaneta tii.o profundas
:rlt.t::·a.r.:Gt•s. dir. o or•fldor·, não pórlo ser consiqu::tl o Pl'OIJ(;,;.:;o exi~tonto ~:~w deC::·r·:uini-t ta,l r.J,,I•:tdn. UJII do>p:wllo simplosm,.rlto intorlo!iqui•l:u;:i.o, qual a or·dml! rl<J P'''"''"''O :1 ~ne cutoJ•io !jilü tliY. apun:1S !'llSpoito iJ. fi'Jrma rio
so l'(~(l:·t'l' e·o~.~o d1~.'-~\•:wl111. E"~:: ~·~. rt: t•niui.l.<~ rmrr.,·<:;n e tJ•:u.:t do ineitlcnto~ Oll1CJ'gentcs do
lJal'.~;.:V::, i.t

cutwurdata. sfi.o iw.:itleu.Les.
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falia a lei I .030 não póde ser aquelle que diz process:Lr e julgar o PreCeito em crimes de
respeito aos incidentes do processo, mas o !•esponsabilirlades, o regulamento em questão
que se refere á materia do mesmo, que no transfere essa competencia á Corte de Appel·
caso vertente é a liquidação. Bste, cliz o lação.
orador, é o ponto principal, tudo mais é
Acha o orador que não póde haver attensecundaria.
tado maior contra a lei n. 85, de 20 de se·
O Sr. Ministro d:L Justiça, entretanto, con· tembro de 1892.
siderou mais importante a sentença que
Mas não se cifra nisto: o Prefeito Munijulga os embargos da concm•data do quA o
proprio despacho que declara a liquidação cipal que tem quasi attríbuiçries de presi·
dente de província, que é de nomeação do
torcada.
Não póde haver, diz o orador, maior Governo da União, não póde, diz o orador.
ser julgado pai' um tribunal local quando é
absurdo.
io federal.
funcciona•
A lei no art. 91 diz que dos despachos proferidos pelos jnizes singulares caberá recurso
Como esses ha muitos outros factos no re·
de aggr:Lvo o Conselho (o que desappareceu g-uiamento sobre os quafS convém chamar
com o alludido regulamento) e que as sen- a attenção do Governo. O orador faz inteira
tenças subi! ão p:Lra a Cr.mara Commercial, justiça ao Sr. Dt•. Amaro Cavalca.nti que é
tratando-se ~e materia commercial, compe. um homem illustrado, jurisconsulto, traba·
tentemeute prepal'adas com as conclusões lhndor, porém, por mais activo que seja, a
que pódem ser emittiilas em simples petição sua actividade mental não se póde distribuir
e acompanhadas de documentos que pódem po1· tantos serviços que se :Lcham a seu
ser juntos á mesma petição. E' o que de- cargo.
termina a lei 1.030.
O ora!lot' enunciando-se ,Ja fót•ma por que o
Entretanto, o Sr. Ministro d:L Justiça exige faz não pmtic:L um acto hostil no Sr. Presi·
um processo ordinario com todas as suas rlente da Republica. Sabe que o a. passag~m do
formulas, o que, na opinião do oradnr, im- rrq ue1•imento do Sr. ~enador pelo Para.na nada
porta em uma invasão das attt•ibuições do adeanta. por• isso que as inl'ormacõPs já. fot•am
Poder Legislativo.
prestadas to se acham no Dim·io Official de
D1z ainrla o Sr. Ministro que quem ex 30 du corrente, jf1 se tendo conclu•lentemente
ecuta as sentenças da Camara é a propria explicano o Sr. Ministro da .Justiç:t, mas as
Camara. Ora, decretada a liqui•lação !or- consirlerações feit.as pelo orudor servirão de
çada, pergunt:t o orador, quem é o executor, protesto contra essa invasão do Poder Le·
sendo o despacho prof~rhlo pelo juiz sin· gislativo pelo Poder ExcuGivo, porque ao
guiar.
Legislntívo está confiada, embora cumulati·
A 1•egra de rlireito é que o executor d:L vamente, a alta attribuição de velar pela
sentença é o mesmo que a pJ•oferiu, regra Constituição e palas leis.
invariavel, desde o tempo do lmperio e seAntes rle terminar fará. ainda o orador liguida no regímen republicano, e que preva.
Ieee em todos os paizes. E<se principio, en- geira consideraç~o sobre a questão vertente
tretanto. foi completamente eliminado pelo que póde ter no futUI'o gt•ande importanciaa liquidação da Compantti:L Leopoldina.
reg-ulamento 2.579.
Ret'ere se em seguida o orador à consoJi.
A esse respeito ha dons factos para o orador
dação das leis das sociedades anonymas feita incomprehensiveis e denuncia-os para ver si
pelo Sr. Conselheiro Araripe, de competencia alguem póda sobre elles dar explicações.
indiscutível, o qual no seu trabalho nii.o em·
E' sabido que di versas companhias de so·
pregou u~11 só vez a expressão despacho in·
tcrlocutorio, tratanrlo da rlecisão rla liquidação ciedndes anonymas se reuniram para forma·
rem uma su comp:mhia-a Leopoldina. Dessas
forçada do.s sociedades anonymas, empl'e· companhias
l!:Lvia porta1lores de rlebantw·es e
gando, porém, continundamente o termonccionistns.
A maior parte dos portndores
sentença.
des>es
dabenturcs
sii.o estrangeiros o accíonis·
A esse proposito entra o orado:- em long-as
da
companhia
que nii.o tem n sua séde
tas
considerações.
no
paiz.
Diz o orador ter demonstrado plenamente
01'11, si a incorporação não foi levada a
quo o regulnmento do Poder Executivo invadiu as o. ttribuições do Podet• Legislati vo; etrei to, por isso quo roali1.adas e ncceitns as
não pórle o orador rleixttr ainda de levantar propostas não so pag11!'am os rl irei tos de trans·
um p1·otesto contra outro. disposição do allu- rnissfi.o de propl'iediúlo : si nest.r1s condições
a Leopoldina, não h:~vewlo tonutdo comprodido rogulnmento.
A lei org-n.nicn do município, loi quo prtl'· misso lPgal, do pagar aos eJ·edores 1las outras .
tiu do Poder Leg-isiJttivo, conferiu o.o Su· companhi11s, nüo wm ourignçiLo do, com os
premo Tribunal Federal a competencia para :;ous capiltiOS, so.tisti1zer esses tkbcntw·cs,
Son•do Y. II
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ignora o orador com que funrlamento se
ORDEM DO DIA
manda liquidar forçadnmente a Leopoldina,
quando pelo rolatorio do seu presidente, ha PROROGAÇÃ.O DA ACTUAL SESSÃO LEGISLATIVA
pouco apresent.ado, essa rompnnhia tinha
grande saldo, apezar das enormes de~pezas a
Entra em discnssão unica a proposição da
fazer com os reparos nas linhas.
Camararlos
Deputadus, n. 19, de 1897, proroNesse sentido entra o .orador em longas
considerações e a propoRito rle actos do Sr. gando a actual sessii:o legislativa até o dia 5
de outubro do corrente anno.
conselheir·o Paulino 'le Souza.
Ninguom pcdin•lo a paln.vra, encerra-se a
Outro facto notavel é o seguinte:
discussão.
O Sr. Herdmann é o representante de Mor·
Posta a votos é approvarla e, sendo ado·
tonRose e outros da Companhia Ingleza mas
não é credor,nem de um cei til da Leopoldina. ptada, va11 ser• enviada ao Sr. Presidente da
Repn blica para a. rormalidade da publicação.
01•a, alei das socierlarles anonymas dispõe
que dons dos syndicos serão nomeados dentre
DO DR. TIBURCIO VALERIANO PE·
os cinco maiores credores: si o Sr. Herdmann VENCIUENTOSCEGUE!RO
DO AMARAL
não é credor da Leopoldina, mas de outt•a
companhia que a ell:t não se incorporou le·
galmente, como podia ser nomeado syndico 1 Entra em '2• discussão, com o parecer favoE como podia o Banco da Republica ser o se· ravel da Commissii:o de Finanças, o art. J• da.
gundo syndico da companhia, de quem o The· proposição rla me,ma Ca.marn, n. 7, de 1897,
souro é credor na importancia de 26 ou 27 autorizanrlo o Poder Executivo a pagar ao
Dr. Tiburcio Valeriano Pecegueiro do Amaral,
mil contos 1
preparador de medicina legal da Faculdade
Ha ainda um facto:
de Medicina do Rio de .Janeiro, os venci·
ACamara Commercial havia negado suc- mentos que deixou de perceber desde 28 de
cessivamente por tres vezes :L liquidação for- outubro de 1892 até 26 de maio de 1893, do
çada. Esta.ndo, pois a questão alfecta a tri- lagar de prPpn.rnrlor tla cadeira de chimica
buna.! superior. estando portanto perempta inor·ganica merlica da mesma Faculdade,
a primeit•a instanciu, o unico competente abrindo o necessn.rlo credito.
para. hoje rlizer sobt•e ella a ultima palavra é
aquelle tribunal, não podenil.o o juiz singular
O Sr. Severino VIeira precisa
de~truil' qualquer sentença dos tribunaes su· occupar a tribuna para explicar as restriperiores.
cções com que assi~rnou o parecer sobre a
Entende o orador s1r g-ravíssima a questãO proposição de que se trata,
Ex-vi do artigo constitucional, que prohibe a
da Leopolrlina, pois nii:o se trata só rle umn.
liquidaçii:o de urn11. sociedarle anonyma, trata· accumulaçii:o de empregos remunerados, o
St> de urna socíerla.rie com a qual o The>onro cidarlii:o que exercia no mesmo tempo o lagar
tem compromisso;; importantes, que podem de preparador· de cbimica inorganica na Fa·
trazer pn.ra a praça do Rio rle Janeiro de- cultinde de Medicina desta Ca.pital, e o de
director do L' boratorio de Analyses, foi con·
sastres formidaveis.
Assim pn.rece ao orador, que era de toda a vidn.rlo a optar por um desses Jogares.
Optou naturalmente, pelo que lhe era mais
prudencia t9r-se a.~uar,lado as ,Jecisões doS
vantajoso, prescinrlinrlo do de preparador e
tribunae:; superiores.
chimico na Faculdarle de Medicina. Em con·
Faz ainda o orador divel'.>os commentarioS sequencia desse acto foi esse lagar. declarado
a respeito e termina dizendo que, approvanrlo V1tgo e posto em concurso. Concorreu para
o requerimento rlo nobre Senn.dor pelo Pn.raná, elle o Sr. Dr. Pecegueiro do Amaral, o qual
não prn.t.ica acto de hnstilidn.rle ao Governo. foi provi,lo de accot•do com as disposições em
Esse requerimento é nm>1 e~pecie rle protesto, vigor.
si assim póde denominar, de um membro do
Depois de promu!gad11 uma lei ou resolução
Podet• Legislativo rla Republica conti-a uma um tanto accommorlaticin da disposição con·
invasii:o do Poder Executivo, e como as inva. stitucional, a que o Poder Executivo havia
sões não t.eem linh't rle limite~. o Executivo negado sancçã.o, o o Congresso approvado
que invade hoje a lei com um simples re::,:u- por dous terços, apresrmtou·se o SP. director
lamento, amanhã praticará outm invasii:o e do Lnbor11torio reclamando, em nomo desse
nesse andar não 6 possi vol tolerar q uo o direito que a lei lhe concedia, a reintegração
Porler Lo:.;ishtti vo soja ann ullarlo poJa propo- do lng:tr rio prcpruwlor da Escnla.
tenci:t do Poder Exoctttivo.
Soiiundo o ontonder do orador, desde que o
Ficn. n. di:;cussii.o ndiailn p8lit hot•a o com n togar achrwa·so provi,lo vitn.licin.monte, de
llarmonitt com a lei, dovia-se mnndar que o
paltwra, o Sr. Thomaz Dol~no.
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Sr. director do Laboratorio de Analyses
aguardasse opportunidade. Isso, porém, não
se fez, e o allurlido funccionario foi de novo
restituído ao Jogar que occupava na Facul·
dade de Medicina, cumulativamente com o
de director do Lahoratorio, ficando em dispo·
nibilidade o serventuario que havia sitlo pro·
virlo vitaliciamente no Jogar de preparartor.
Pensa o orador que o Sr. Dr. Pecegueiro
de Amaral tem direito aos seus vencimentos,
porém que estes lhe devem ser pagos com a
impCirtancia. descontada do funccionario que
o foi substituir no cargo.

O Sa•. Porclunculn declara que,
nr1 qualidade de relator da Commissão, cujo
parecer o honrado Senador peltt Bahia assignou
com restricções, julga·se no dever• de vir á
tribuna afim de esclarecer a questão.
Não lhe é licito de moqo algum concordar
com a doutrina do honrado Senador que,
acceitando o dire·to rlo Sr. Dr. Pecegueiro
do Amaral aos vencimentos que reclama,
diverge, no e.ntanto, sobre o modo de lhe
serem pagos taes ·vencimentos. Pretendeu
S. Ex. que deveriam talvez ser descontados
do funccionario ao qual coube substituir o
peticionaria no cargo, do qual aquelle adqui·
rira a vitaliciedade.
0 SR. SEVERINO VIEIRA dá um aparte.
O SR. PoRCIUNCULA-E' questão na qual
pensa que não lbe compete entrar, na quali •
dade de membro da Commissiio, cumprindolhe só mente informar e esclal'ecer, como disse,
o Senado, n respeito do assumpto.
O Sr. Borges da Costa, preparado!' ha muitos
annos da cadeira de chimica inorganica da
Faculdade rle Medicina, accumulava as funcções de director do Laboratorio Nacional de
Analyses.
Promulgada a Constituição em IS!Jl, elle
foi obrigado, em virtude do art. 93 que prohibia a accumulação de vencimentos, a optar
por um dos cargos. O Sr. Borges da Costa
optou pela cadeira de analyse, ficando vaga
a cadeira de chimica inorganica.
Em virtude de um artigo do respectivo regu.Jamento, foi posta em concurso essa cadeira.
Concorreu o Sr. Dr. Pecegueiro do Amaral
tendo obtido o lugar e entrado em exercício.
A lei n. 44, de 21 do junho tle 1892, de..
clarou que as accumulações de orrlom scientiflca, pl'oflssional ou technica, não est1wam
comprehendidas no art. dr1 Constituição.
Em viJ•tude rlc t•d lei, o Sr. Borges ria
Costa reclamou a. cadeira de chimica inorganica, tomlo sirlo em virtude dnss[l reclamaç•ilo rcintegl'ado no lugar, Jeclararlo em
disponibilidade o Sr. D1·. Pcct'guoiro do
Amu.ml, que como disse om principio o ora·
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dor, havia obtido a cadeira em concurso, e
muito legalmente.
O Sr. Pecegueiro do Amaral foi, entretanto, por acto do govol'UO e datado de 25
de maio de 1893 nOJneado, sem concm•so,
prepararlor rla cadeira rle medicina legal da
faculdade de medicina rlo Rio de Janeiro. E,
do proprio decreto de nomtação se infere que
o Governo considerou tal acto uma reintegração, como claramente se deduz do texto
que lê e consta d>t disposição ali udida.
Foi o p1•oprioGovm•no,pois,quem reconheceu
que o prepararlor da cadeira de cbimica inor·
ganica não precisava mais de concurso para
occupar o lugar de preparador da cadeira de
medicina legal.
No acto expedido para a sua nomeação já
se lhe daV<L o titulo de preparador, tendo-•e·
lbe dispensado o concurso a que teria de su·
jeitar-se.
Entretanto, fallecendo ao Governo meios
de fazer pagar o preparador que estivera em
disponibilidade no intervallo decorrido até 25
de outubro, época em que foi nomeado para
a cadeira de medicina legal, porque não tinha
recursos orçamentarias e nem podia de motuproprio creal-os, o peticionaria interpoz a sua
reclamação perante o Congresso, considerando
sempre a sua segunda nomeação uma verde.·
deira reintegração.
A tal respeito póde o orador informar ao
nobre Senador pela Bahia, que o Congresso
Nacional, em 1894, votou uma lei mandando
pagar no Sr. Dr. Borges da Costa e ao pbarmaceutico Augusto Cesar, os vencimentos a.
que se julgavam com direito durante o tempo
em que se acharam em disponibilidade.
De modo que não ha negar que alilm da
justiça, além do respeito a um direito adquirido por concurso pelo Sr. Pecegueiro do
Amaral, deferindo o Congresso a petição deste
comrnetterit um acto de equidade, pois, não
sabe o orador como se possam fazer leis que
aproveitem a uns e não a outros.
Nem se trata, allega o orador, de quantia
avultada ; trata-se apenas de somma correspondente a seis mezes e 28 dias, em que o
funccionario em questão esteve ern disponibilidade, quantia que . não excede de dons
contos e alguns mil réis.
Acredita mesmo que o illustre merlico só
trouxe esse pedido ao Congresso, para formar
di roi tos ·futuros.
A doutrina exposta tem a sua consagração
no art. 59 do regulamento do ensino superior
quo o ora,Jor lê em sua integra.
O pt•epamtlor, pois, foi posto um disponibilit!atlo em virtucto do acto rlo Governo Fodoral, em vil·tudo da interpretação conl'el'ida
ao art. 73, da Constituiçiío, pela loi 44 B.
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O regulamento da Fo.culrlade de MeLlicina,
dá-lho direito de vitaliciedarlo e garante os
consectarios desse direito.
Assim ó expresso no art. li do re"'nla·
monto dessa Htculdade, que o orador to7na a
liberdade de ler ao Senado.
Eis ahi, conclue o orador, as disposições
de lei em quo se firmou o petieionario para
pedir ao Congre~so quo lhe fosse reconhe•·ido
o sou direito e foram e:; tas tambrm as mzões
que tove a Comm is,ão de Finanças para
accoitar o projecto da Cttmar•a e pedir ao Se·
nado a appr•ovação deste.
O S•·· Ft•rn:ando Lobo acre·
dita que tendo feito parte, como Ministro e
Secretario de Estado do Governo, do qual
uma rlas delibe1·ações está sendo discut1da,
corre-lhe o rlever de Jornecer ao Senado
algumas explicações sobre as duvi•lus hoje
suscitadas.
Como disseram os nobres oradores que o
~recederam com a palavra, a questão e
Simples.
Em 1891, querenrlo o Govcr·no dar execuç:1o
ao art. 73 rla Constituição, que prohibiu .1s
ac~uml!lações remuner·a·las. expediu um
av1so cu·culat• a todos os runccional'iu,;, que
exerciam mais de nrn cm·g-o. ot•:1cnumlo-lhes
que optassem por um d<'lle.>.
Ora, o Sr. Dr. Bor·ges da Cr>sta era ao
me,mo tempo prepftJ':L> 1or da cadeira de
chimica inorganica tln C.wul!lar!e de medicina
e director do La hor·atol'io de Anuly,;es rl:J
Alfandega e optou por este ultimo emprego.
Tr•n!lo esta circulai' 'minist.nrial provocndos
como era natur·al, vivos pr .. trstos de to1las
as procedencias, o Congress•, Nacional, qUA·
re~·l_o reipediar.o n!al, entenrleu que a Consti·
tmçao nao pod1a ser· applicada ncst•1 parte
do mo~o por que o cornprehender<L o rTovernu
de en tao. pelo que votou um:L lei, que Jbi
vetada pelo Poder Executivo, mas que passou
por• dous terços.
O orador lê o texto legal, a que tem
alludido.
No segundo m•tko desse decreto, como o
Senado acaba de verificar, são "arantidos os
direitos adquir•idos.
~
O Sr. Dr. Borg-es da Co~1.a, que tinlm
optado por um elos lo:>garos, imrno·.·diatarrrento
l'equereu o que julg:Hu. seu dl!'eito. Hcsit;ou
o orador c~ u!'an te 111 ui to te111 po ern >1 uJeri r·
lhe a petrçao, porque tor1do sirlo declarado
vago o log-a.r e aberto cJ concurso pat•a. seu
provimento, luwia eoncol'l'irlo o 81·. Dr. Poce~uoiro do Arna.ral. que fôr•a. nouru:ulo.
Dalri um co.rJiicl.o eur,r·e rl11is dil'Cit.""· Mas

siçito legal, instituída jrtstarnente para reger
a materie..
E quem acompanhou toda a discussão ha·
viLla a tal respeito, não póde ter duvida sobre
a soluçilo do p1•ocesso, porque o espirita da
lei é muito claro e a sua lettra. não o é
menos.
0 Sa. MORAES BARROS-E toda a. lei interpretativa tem eJreito retroactivo.
0 SR. FERNANDO LoBo-Era o que ia accrescPn ta r.
Sub,istindo, pois, o conflicto de dois direi·
tos e promulgada uma lei interpretativa, o
seu elfeito seria retroactivo, e, naturalmente,
o Sr. Dr. Borges da Costa teria de ser de
novo nomeado.
Era muito difficel, era impossível fugir á
execução do decreto, e ao orador não se olferecia outra solução sinão a de procurar dar
uma repu. ração ao Sr. Dr. Pecegueiro do
Amaral. Felizmente deu-se a vaga de uma
cadeira quasi analoga, a de preparador do
gabinete de medicina legal, e, sob proposta
da congregação, o peticionaria foi investido
della.
Nestas coniliçües, tendo reparado o mas
rdto ao Sr. D1·. Pecegueiro do Amaral, con·
fo:·me pudera na occasi<io, nito lhe el'l1 pnssi·
vel, entrettLnto, pronunciar 11 ult.ima palavra
na. questiio, porque não havia verba para
p.q.(llr a dons preparadores, o nomra•lo e o
reintegrado; não tinha o Min1stro competencitL para fazei-o, só ao Cong,.esso Nactonal
assist,ia a faculdade de autorizar a despeza.
Concorreu o orador par·a remeJiar o incon·
veniente naquillo que estavt1 ao ~eu alcance;
e ag .. ra que o Poder Leg-islativo é chamado
a. decidir sobre o asnmpto, julga dever ofl'erecer estes eschn·ecimentos, nftm ,le que o
Son:tdo po.sa votar com perfeito conheci·
menta uum medida de equidade.

O Sr. Almino Atronlllo acredita
que :L proposiçiio que, se discute, merece o
voto do Senado. Pórle aconselha.r, talvez, o
contrario, o pensamento demnsladamtnte
mr.1lroso e meticuloso, que todos os dias enverg:t a prtlavr•a •lo quasi descredito da Nação
da deftciencia do thesüuro publico, para ne·
gtu· t'rinciptLlnrento oos pequenos e aos fracos
1iquilln que é seu direito, aquillo que impõe
o suntirnonto equit11tivo du. humanidade, mór·
mente om uma sociedade, que tem fóros do
civili~lula e de culta e que não pode deixar
de os procu rm• zel11r.
N:io ó seu prnposito empenhat•-se nos ro·
doins o amba.'!'es dn, prtlitvrll sobre t1 inter·
pr•nt.ar:~." do at·t. 72 tl:t Cnu~titniç~.o do 24 do
(~ o\'iÜl'J1t,: CpW f:i llii11 J't',::~ l'('IIIIPI~I'ILdO !.l I'•JV<woir·o, ]ll'illcipalmonl.o p:n·a. rlccop:u· a
Sr. Dr. Bol'gc::; da. r 'osu~, o~Ll; roeut'l'OI'ia aos just1t uspOJ'<LII<!IL Jo brazilcit•o pobre, que vem
tribunues quo tornul'ium eJl'cctiva a dispo· pedir it g·raudoza reprosoutativa do sou pq.i'l
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a. reparação de uma injustiça. que tem sotrrido
por largo tra. to de tempo.
Nunca viu o Sr. Dt•. Pecegueiro; confessa-o
não sabe quem elle il, não lho importa q nem
seja. Mns, e.;tá htl muito tempo acostumado
a J'a.zer justiça a todos e a compadecer-se daquelles que a superioridade tle medalhões não
protege.
Neg-a.r uma mesquinharia sob o protexto
de um abysmo que ameaça o Thesouro não é
ser grande: nunca foi grande ser grande em
cousas pequenas. Si se entende que o peticionaria tem direito, pensa que elle não tem
só direito ao acto de equidade, que se pórte
esbanjar á rlireita e ii esquer(la, tem aindu
direito escripto, porque elle era pela lei con·
siderado vitalicio no ensino e, como tal, devendo receber a pequena mensalidade que a
lei lhe h avia consignado.
Porque o poder competente não pôde immediatamente confet•ir·lhe o lagar a que tinha direito é que elle vem demonstrar perante o Congresso a injustiça, a tyrania, de
se lhe haver denegado o pagamento que
indubitavelmente lhe compete. Eis o que o
Senado deve reconhecer-lhe a exemplo dos
precedentes.
E, deve accrescentar que quando foi esr.udante de philosophia, nunca encontrou essa
cousa i!e precedentes. Ouvia fallar que os
jurisconsultus existentes ~itavam urna lei
ou um aresto. Isto, sim; ouvia Jullar algumas vezes em nrestos e, ao tem pu do imperio
recorda-se que houve mesmo uma lei mandando que o Supremo Tribunal de Justiça
tomasse arestas. E' certo, porém, que o dt·
reiro romano diz que não se julga por arestos, deve-se julgar segundo a lei.
Non e"emplis sed legibus judicandum est.
Entretanto, o costume é citar precedentes.
Apro.veita o ense,jo para tambem invocai-os.
Subsiste o precedente de se ter ma.ndailo pagar h:t tt•es annos a. uns tantos e quantos
Srs. professores, que vieram dizer que ti·
nham o mesmo direito, quando o mesmo di·
reito era muito mais litigioso do que o deste,
que, segundo o nobre Senador· pelo Rio de
Janeiro, que leu os textos de lei expressa., e
acabou por demonstrar que o requerente era.
um funcciona.rio vitalício, a quem por força
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o Thesouro devia, como ainda hoje deve, o
dinheiro que clle n>io recebeu.
Não se pú1le argumoutar nem pensar que
se vai lazer uma surpr~:sa aos cofres do Thesouro-Pois tu t\estes a. a.lguem o dinheiro
rrue devias dar.· a. este funccionario ~ Tu não o
1lestes. Portanto, si o dinheiro está nas arcas
1!0 Thesouro, deves dai-o a quem tem direito. (Riso.)
O Senado, portanto, não deve sa.nccionar
uma sentença de escacha peceguetro (Riso) ;
deve considerar e attender ao direito do peticionaria.
Entretanto, o nobre Senador pelo Rio de
Janeiro invocou a equidade. Pois bem ;
cumpra o Senado o seu dever prestando attenção ta.mbem á equidarle, porque tera
cumprido a sua missão essencial, tera res·
poitado o direito do funccionario, embora.
tenha o pretexto de qne o far. por equidade.
:\ equidade, . diz o orador, foi aconselhada
desrle que o mundo é mundo ; um velho jurisconsulto romano dizia-in omne re, maxime in ,iurc, equitas respectanda est, em
todas a cousas, em twlo, prinaipalmente no
direito, se deve respeitar a equidade.
Queria o orador· dizer isto, porque dá o seu
voto ao projecto e pensa que os nobres Senadores dHI·o-hão tambem. (,lfuito bem).
Ninguem mais pedin1lo a. palavra, encerrase a discussiio.
Seguem-se em discu~são, que se encerra
sem debate, os arts. 2' e 3°.
Procede-se a votação.
E' approvado o art. I" em escrutínio secreto, por 33 votos contras.
São successivamente approvados symbolicamente os arts. 2" e 3'.
E' a proposição adoptada para passar a 3•
discussão.

O S•·· PI"el!ilidente-Estando esgotatla. a matoria da ordem do dia, vou levantar a sessão, designando para a da sessão
seg·uinte:
Trabalhos de commtssues.
Levanta·se a sessiio ás 3 horas da. tarde.

FIM JlO SEOUNDO VOLmlU:

